
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-қосымша 

Нысан 

 

Кімге: "Азаматтық 

бастамаларды қолдау орталығы" 

коммерциялық емес акционерлік 

қоғамына 

Кімнен: «Алматы» студенттер Альянсы» 

корпоративтік қорынан 

(сұраныс берушінің толық 

атауын көрсету) 

  

Үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына қатысуға өтініш 

 

Осы өтінішті бере отырып «Алматы» студенттер Альянсы» корпоративтік қоры   

(ұйымның толық атауын көрсету) (ары қарай – өтініш беруші) " Жастарды әскери-патриоттық 

тәрбиелеу бойынша кешенді іс-шараларды өткізу" / Жастар саясаты мен балалар 

бастамаларын қолдау (бекітілген Жоспарға сәйкес гранттың тақырыбы мен бағытын көрсету) 

грант тақырыбы бойынша үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына (арықарай – 

конкурс) қатысуға тілек білдіреді және конкурс шарттарына сай әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға келісім береді. 

Өтініш беруші осы арқылы Өтінімнің ішіндегі барлық ақпараттың шынайы екендігін, 

шынайы фактілерге сәйкес келетінідігін растайды және кепілдік береді, және өзінің 

құзыреттілігі, біліктілігі, сапалық және басқа сипаттамалары туралы жалған ақпарат беру, 

авторлық және сабақтас құқықтарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында көзделген басқа да шектеулерді сақтау үшін жауапкершілік туралы хабардар 

екендігін білдіреді. Өтініш беруші жалған ақпарат беру үшін толық жауапкершілікті өз мойнына 

алады.   

   

             Атқарушы директор                         ________                               Қуандық Ж. 

      (ұйым жетекшісінің лауазымы)                 (қолы)                    (қолтаңбаның толық жазылуы) 

 

 

Толтырған күні "27" наурыз 2019жыл 

 

 

 



  2-қосымша 

  Нысан 

Өтініш берушінің сауалнамасы 

      

№ 

п/п 

Атауы Ақпарат (сұраныс 

беруші толтырады) 

1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) куәлігі туралы 

анықтамаға немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 

туралы куәлікке сәйкес өтініш берушінің атауы 

«Алматы» студенттер 

Альянсы» 

корпоративтік қоры 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта тіркеу) 24.09.2010 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі 100940015407 

4 Нақты мекенжайы Алматы қаласы, 

Бостандық ауданы, 

Өтепов көшесі 13/2 

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы ақпарат Студент жастар, ҚР 

жастары 

6. Бірінші басшының (болған жағдайда) тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, 

байланыс нөмірлері мен электронды мекенжайы 

Қуандық Жасұлан 

Бостандықұлы 

Атқарушы директор 

87756731050 

Jasik.kktl@mail.ru  

7. Бас есепшінің (болған жағдайда) тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, 

байланыс нөмірлері (ұялы телефон нөмірімен қоса), электронды 

мекенжайы 

- 

8. Еңбек ресурсы барлығы: 

Оның ішінде: 

259 

 Штаттағы қызметкерлер 4 

 Шақырылған мамандар 5 

 Волонтерлер 250  
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  3-қосымша 

  Нысан 

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 

 

      1. Ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның ұйымның 

жарғылық қызметіне сәйкестігінің негіздемесі. 

Қордың басты мақсаты Республика жастарының мүдделерін қорғауға, азаматтық және 

әлеуметтік бастамаларды жүзеге асыруға, сонымен бірге студент жастардың жан-жақты 

дамуына, білім алуына тәрбиеленуіне және өз мүмкіндіктерін толыққанды таныта алуларына, 

студент жастардың мәселелерін шешу жағдайлары мен механизмдерін қалыптастыруға 

бағытталған талаптарын, күш-қуатын, әлеуетін біріктіру болып табылады. 

Міндеттері: 

- Студенттерді патриотизм мен отансүйгіштікке тәрбиелеу, жастар арасында жалпыға ортақ адами 

құндылықтарды, адамгершілікті, мәдениетаралық ынтымақтастықты тәрбиелеу; 

- Мемлекет тарапынан жүргізіліп жатқан демократиялық реформалардың бағытын жүзеге асыруға 

ықпал ету, түсіндіру және насихаттау; 

- Мемлекеттің жастармен жұмысына қолдау мен көмек көрсету, студент жастарға қатысты 

Заңдарды, Үкімет Қаулыларын жүзеге асыру; 

- Студенттердің интеллектуалды әлеуетін дамыту; 

- Студенттер арасында жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру; 

- Студенттер арасында салауатты өмір салтын насихаттау; 

- Студенттердің бойында патриоттық сезімді қалыптастыру. 

 

      2. Өтінің берушінің грант тақырыбы бойынша жұмыс тәжірибесі.  

      Соңғы 3 (үш) жылда жүзеге асырылған немесе жүзеге асырылып жатқан осыған ұқсас 

әлеуметтік жобалар және (немесе) әлеуметтік бағдарламалар көрсетіледі (ұйымның жекелеген 

қызметкерлері өздігінен өткізген немесе өзге ұйымдар арқылы жүзеге асырған жобалар мен 

қызмет түрлері ұйымның өзінің жұмыс тәжірибесі болып саналмайды). 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

жүзеге асырылу 

мерзімі 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

атауы (негізгі 

қызмет түрі) 

Тапсырыс берушінің 

атауы (донор) және 

жүзеге асырылған 

әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның 

географиялық қамтылу 

аймағы 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

құны 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

нәтижесі 

10.03.2015–

25.11.2015 

Жатақханада 

тұратын 

жастардың 

тұрмыстық 

жағдайларын 

зерттеуге 

бағытталған 

әлеуметтік 

тексерістерді 

«Алматы қалалық 

жастар саясатын дамыту 

мемлекеттік қоры»; 

Алматы қ. 

425 000 (төрт 

жүз жиырма бес 

мың) теңге 

Жатақханада 

тұратын 

жастардың 

тұрмыстық 

жағдайларын 

зерттеуге 

бағытталған 

әлеуметтік 

тексерістер 



жүргізу және 

ұйымдастыру 

бойынша 

қызметтер (№5-15 

келісімшарты 

бойынша 2015 

жылғы 10 

наурыздағы 

келісімшартқа 

сәйкес); 

жүргізілді, 

жатақхана 

мәселелсі оң 

шешімін тапты. 

11.03.2015-

28.11.2015 

ҚР Президентінің 

Халыққа арналған 

Жолдауы 

бойынша жастар 

арасында 

ақпараттық 

түсіндіру 

жұмыстарын 

жүргізу бойынша 

қызметтер (№6-15 

келісімшарты 

бойынша 2015 

жылғы 11 

наурыздағы 

келісімшартқа 

сәйкес); 

«Алматы қалалық 

жастар саясатын дамыту 

мемлекеттік қоры»; 

Алматы қ. 

550 000 (бес 

жүз елу мың) 

теңге 

ҚР Президентінің 

Халыққа арналған 

Жолдауы 

бойынша жастар 

арасында 

ақпараттық 

түсіндіру 

жұмыстары 

жасалды 

10.03.2017-

25.05.2017 

Жастар арасында 

дельфий 

ойындарының 

іріктеу кезеңін 

жүзеге асыру 

бойынша 

қызметтер (№1 

Акт, №26 2017 

жылғы 10 

наурыздағы 

келісімшартқа 

сәйкес) 

«Алматы қ. Жастар 

саясаты мәселелері 

жөніндегі басқарма» 

МКМ; 

Алматы қаласы 

 

2 750 000 (екі 

милиион жеті 

жүз елу мың) 

теңге 

Жастар арасында 

дельфий 

ойындарының 

іріктеу кезеңі 

өтіп, талантты 

жастар ашылды. 

Сонымен қатар 

жеңімпаздар 

Республикалық 

Дельфий 

ойындарына 

қатысты. 

09.03.2017-

05.12.2017 

Мемлекеттік 

тілдегі дебат 

қозғалысын 

дамыту жобасын 

«Алматы қ. Жастар 

саясаты мәселелері 

жөніндегі басқарма» 

МКМ; 

1 656 000 (бір 

миллион алты 

жүз елу алты 

мың) теңге 

Мемлекеттік 

тілдегі дебат 

қозғалысын 

дамыту жобасы 



жүзеге асыру 

бойынша 

қызметтер (№1 

Акт, №2 Акт, №20 

2017 жылғы 9 

наурыздағы 

келісімшартқа 

сәйкес) 

Алматы қаласы 

 

аясында 11 

турнир, 15 

шеберлік сынып 

өтті. 

09.03.2017-

02.12.2017 

Мүмкіндігі 

шектеулі 

жастарды 

әлеуметтік 

қолдауға және 

оңалтуға 

бағытталған 

«Кедергісіз 

болашақ» 

жобасын жүзеге 

асыру бойынша 

қызметтер (№1 

Акт, №2 Акт, №22 

2017 жылғы 9 

наурыздағы 

келісімшартқа 

сәйкес) 

 

«Алматы қ. Жастар 

саясаты мәселелері 

жөніндегі басқарма» 

МКМ; 

Алматы қаласы 

 

3 200 000 (үш 

миллион екі 

жүз мың) теңге 

Мүмкіндігі 

шектеулі 

жастарды 

әлеуметтік 

қолдауға және 

оңалтуға 

бағытталған 39 іс-

шара 

ұйымдастырылды. 

09.03.2018-

19.07.2018 

Жастар арасында 

дельфий 

ойындарының 

іріктеу кезеңін 

жүзеге асыру 

бойынша 

қызметтер (№1 

Акт, №22 2018 

жылғы 09 

наурыздағы 

келісімшартқа 

сәйкес) 

«Алматы қ. Жастар 

саясаты мәселелері 

жөніндегі басқарма» 

МКМ; 

Алматы қаласы 

 

3 799 999 (үш 

миллион жеті 

жүз тоқсан 

тоғыз мың 

тоғыз жүз 

тоқсан тоғыз) 

теңге 

Жастар арасында 

дельфий 

ойындарының 

іріктеу кезеңі 

өтіп, талантты 

жастар ашылды. 

Сонымен қатар 

жеңімпаздар 

Республикалық 

Дельфий 

ойындарына 

қатысты. 

12.03.2018-

16.11.2017 

Мүмкіндігі 

шектеулі 

жастарды 

әлеуметтік 

қолдауға және 

«Алматы қ. Жастар 

саясаты мәселелері 

жөніндегі басқарма» 

МКМ; 

3 200 000 (үш 

миллион екі 

жүз мың) теңге 

Мүмкіндігі 

шектеулі 

жастарды 

әлеуметтік 

қолдауға және 



оңалтуға 

бағытталған 

«Кедергісіз 

болашақ» 

жобасын жүзеге 

асыру бойынша 

қызметтер (№1 

Акт, №21 2018 

жылғы 12 

наурыздағы 

келісімшартқа 

сәйкес) 

 

Алматы қаласы 

 

оңалтуға 

бағытталған іс-

шара 

ұйымдастырылды. 

      

 3. Өтініш берушінің әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға 

арналған материалдық-техникалық базасының болуы. 

      Ұйымның әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға 

дайындығы баяндалады (техникалық-экономикалық көрсеткіштер). 

   «Алматы» Студенттер Альянсы» корпоративтік қоры осы жобаға қажетті материалдық-

техникалық базаға ие: 

- компьютер 1 дана; 

- 3 дана ноутбук; 

- Принтер 2 дана мөлшерінде; 

- фото және бейнеге арналған Canon фотокамерасы. 

Сондай-ақ, «Алматы» Студенттер Альянсы Алматы қаласының жоғары оқу орындарында 

2500 студентті қамтитын филиалдарын иеленеді. Қордың барлық мүшелері қордың жастар 

саясатын дамыту шеңберінде жүзеге асырған барлық жобаларының еріктілері болып табылады. 

Елдің барлық өңірлерінде дерлік осы бағытта жұмыс істейтін серіктестері бар. 

    

4. Өтініш берушінің жобалық тобының құрамы (жобаланған әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға тартылатын қызметкерлер).  

Жобалық топ 

мүшесінің 

(болған 

жағдайда) 

аты-жөні 

Лауазымы Қызметкердің әлеуметтік 

жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарлама 

міндетіне сәйкес жұмыс 

тәжірибесі, жобалардың 

атауы және оларды 

жүзеге асырудағы рөлін 

көрсете отырып 

Жұмыс 

тәжірибесі 

(жылдардың 

санын 

көрсету) 

Әлеуметтік 

жобадағы және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламадағы 

міндеттері, 

жауапкершілігі 

Қуандық 

Жасұлан 

Бостандықұлы 

«Алматы» 

студенттер 

Альянсы» 

корпоративтік 

қорының 

атқарушы 

директоры 

«Алматы» студенттер 

альянсы» КҚ атқарушы 

директоры; 

«Сұңқар» студенттер 

кәсіподағы» ҚБ кәсіптік 

бюросының төрағасы 

 

4 Жыл - Жобалық топтың 

жұмысын 

қадағалау; 

- Жоба бойынша іс-

шаралардың 

орындалуын 

бақылау; 

Жұмыс 



жоспары бойынша 

жобаның уақтылы 

жүзеге асырылуын 

ұйымдастыру. 

Сандыбаева 

Сандуғаш 

Қалжанқызы 

Жоба менеджері - ЖОО коммерциялық 

департаментінің бас 

маманы; 

- Мемлекеттік сатып 

алу бойынша маман; 

- Алматы қ. Жастар 

саясаты басқармасы 

тапсырысы бойынша 

жобалар жетекшісі; 

- «Алматы жастарының 

конгресі» КҚ 2016 ж. 

атқарушы директоры. 

6 жыл - Жобаны 

қарастырылған 

бюджет және уақыт 

көлемінде 

орындалуын 

қадағалау; 

- ҚР басқа өңір 

қатысушыларымен 

жұмыстар жүргізу; 

- Жобаның 

мақсатына сәйкес 

демеушілер мен 

серіктестер тарту. 

Сариева 

Альбина 

Тельмановна 

Жоба менеджері - Мәдениеттанушы, 

әлеуметтік ғылымдар 

магистрі; 

- Алматы қ. Жастар 

саясаты басқармасының 

ЖОО-мен жұмыс 

бөлімінің басшысы; 

- «Алматы» студенттер 

альянсы» КҚ атқарушы 

директоры; 

- Алматы қ. Жастар 

ресурстық орталығы 

жетекшісі. 

5 жыл - Жоба мақсатына 

сәйкес жергілікті 

атқарушы органдар, 

қоғамдық ұйымдар, 

жастар 

ұйымдарымен 

келіссөздер жүргізу; 

- Жоба бойынша 

жарнамалық 

жұмыстар және 

БАҚ-мен байланыс. 

Заитов 

Бахтияр 

Әбдінәбиұлы 

Қазақстан 

Республикасының 

Тұңғыш 

Президенті – 

Елбасы атындағы 

Ұлттық қорғаныс 

университетінің 

магистранты, 

майор 

Қазақстан 

Республикасының 

Тұңғыш Президенті – 

Елбасы атындағы Ұлттық 

қорғаныс университетінің 

магистранты, майор 

10 жыл Жобаға әдістемелік 

қолдау көрсетеді 

Наби Гульзи 

Аскеновна 

Директор НПО 

«Жария», член 

комиссии по 

правам человека 

при Президенте 

РК, практический 

психолог  

Директор НПО «Жария», 

член комиссии по правам 

человека при Президенте 

РК, практический 

психолог 

20 жылдан 

астам 

Жобаға әдістемелік 

қолдау көрсетеді 



       

5. Үкіметтік емес ұйымның тиісті өңірдегі жұмыс тәжірибесі (жергілікті атқарушы органдардың 

Жоспарында көзделген грант тақырыбына өтінім берілген жағдайда толтырылады).  

      Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуы жоспарланған 

өңірдегі жұмыс тәжірибесін сипаттаңыз. 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

жүзеге асырылу 

мерзімі 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

атауы (негізгі 

қызмет түрі) 

Тапсырыс берушінің 

атауы (донор) және 

жүзеге асырылған 

әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның 

географиялық қамтылу 

аймағы 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

құны 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

нәтижесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4-қосымша 

  Нысан 

 

Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның мазмұны 

 

      1. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама туралы негізгі ақпарат.  

Әлеуметтік жобаның және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның мақсаты 

Жастармен жұмыс жасайтын әскери-патриоттық клубтардың, 

бірлестіктердің басшыларына, мамандарына әскери-патриоттық тәрбие 

жұмысын ұйымдастыру бойынша әдістемелік қолдау көрсету 

Әлеуметтік жобаның және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның міндеттері 

Әскери-патриоттық клубтар мен бірлестіктердің басшылары үшін 

«Жігер» әскери-патриоттық лагерінің жастарды әскери-патриоттық 

тәрбиелеу бойынша көшпелі іс-шаралар кешенін: дөңгелек үстелдер, 

оқыту семинарлары, тренингтер, шеберлік сағаттар, пікірталас 

алаңдарын өткізу. 

Ұсынылатын іс-шаралар 
Әскери-патриоттық клубтар мен бірлестіктердің басшыларының 

білімдері мен қабілеттерін арттыру үшін «Жігер» әскери-патриоттық 

лагері өткізіледі. 

Лагерь 3 күннен тұрады. Лагерьге қатысуға әр өңірден іріктеліп 

әскери-патриоттық клубтар мен бірлестіктердің басшылары іріктеліп 

алынады. Онлайн түрде арнайы ақпараттық насихаттау жұмыстары 

жүргізіліп, лагерьге қатысушыларды іріктеу үшін конкурс 

жарияланады. Конкурс онлайн түрінде өтеді. Арнайы жасалынған 

ереже бойынша іріктеліп алынған жастар лаерьге қатысуға жолдама 

алады.  

Лагерьдің 3 күнінде Әскери-патриоттық клубтар мен 

бірлестіктердің басшылары үшін спорттық жарыстар, арнайы 

тренингтер, дәрістер, шығармашылық кештер, шеберлік сыныптар және 

т.б. өткізіледі.  

Аумақтық қамтылуы ҚР 14 облысы және Астана, Алматы, Шымкент қалалары; 

Лагерь Алматы қаласында өткізіледі 

Мақсатты топтар жастармен жұмыс жасайтын әскери-патриоттық клубтардың, 

бірлестіктердің басшылары, мамандар және жастар 

Күтілетін нәтижелер Әскери-патриоттық клубтар мен бірлестіктердің басшылары өздерінің 

білімдері мен қабілеттерін «Жігер» әскери-патриоттық лагері арқылы 

арттырады.   

      

 2. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асырудың негіздемесі.  

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарлама бағытталған 

мәселелер бойынша 

ағымдағы жағдайдың 

сипаттамасы 

Қазіргі ел өміріндегі бірқатар проблемаларды шешу көп жағдайда 

азаматтық қоғамның даму деңгейіне, жоғары патриоттық сананың 

қалыптасуына, өз еліне деген мақтаныш сезімге, Отанының мүдделерін 

қорғау жөніндегі азаматтық борышты орындауға дайындығын 

тәрбиелеуге байланысты. Жас өрендер  бойында патриоттық сананы 

қалыптастыру тек қана жиын өткізумен шектеліп қалмауы тиіс. Бұл 

бағытта атқарылатын жұмыс елімізде, оқу-тәрбие процесінің ең 



өзектісі, ең маңыздысы болып белгіленуі қажет.  Қазақстанда 

патриоттық тәрбиенің біртұтас жүйесі жасалып, әсіресе қазақстандық 

патриотизмді қалыптастырудағы рөлі шынайы бағалануы тиіс және де 

жастар бойында әскери - патриоттық сезімді қалыптастыру. 

Нағыз патриот болу үшін жан-жақты дамуымыз керек. Бүкіл білім 

беру жүйесі арқылы  "әскери - патриоттық" тәрбиені сыртқа шығару, 

жоғарғы дәрежеге көтеру қажет, ол үшін сапалы патриоттық тәрбие 

керек. Бұл - сырттан ғана келетін әсер емес, ол іштен шығатын, 

дамитын, қалыптасатын ерекше қасиет. Қайта жаңғырған ұлттық 

тәрбиенің маңызды бір бөлігі рухани мұрадағы тәлім-тәрбиелік ой 

пікірлер, патриоттық сана-сезім, оған деген ғылыми көзқарас болып 

табылады.   

Статистикалық деректерге 

және (немесе) зерттеу 

деректеріне, соның ішінде өз 

зерттеулеріне сілтеме 

http://bilimdiler.kz/ustaz/272-bilim-alushylardy-askeri-patriottyk-ruhta-

tarbieleudin-manyzy.html 
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ЖАСТАРҒА ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ МӘСЕЛЕСІ 

 

Нургалиева Г.Н., Бимаканова З.Ш. 

(М.Қозыбаев атындағы СҚМУ) 

Мақсатты топтың 

қажеттіліктерін анықтау 

бойынша жұмыс туралы 

ақпарат (қажеттіліктерді 

бағалау) 

Жастар тәрбиесі, әсіресе, әскери-патриоттық тәрбие беру мәселесі 

қашанда күнтәртібінің алғашқы қатарында болған. Себебі, мемлекеттің 

ашық аспаны мен баянды болашағы осыған тікелей байланысты. 

            Отанды қорғау, патриоттар тәрбиелеу мәселесі кеше де, бүгін де, 

қала берді ертең де өзектілігін жоғалтпайды. 

            Әскери патриоттық тәрбие - жауынгерлердің әскери қызметін 

өтеуге қажетті қасиеттерін қалыптастыру және соғыс 

қиыншылықтарына төзіп, дұшпанды жеңіп шығуға дайындығын, 

қабілеттілігін арттыру мақсатында олардың рухани және тұлға жағынан 

дамып, жетілуіне жүйелі әрі нысаналы түрде ықпал ету үрдісі. 

                Жастарға әскери-патриоттық тәрбие беру – ҚР Қарулы Күштері 

қызметінің негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Бүгінгі таңда 

әскери сарапшылардың баға беруі бойынша әскери-патриоттық 

клубтың төртінші дерлік тәрбиеленушісі өзінің өмірін әскермен 

байланыстырады. Қорытынды ретінде әскери-патриоттық клубтардың 

қабырғасында тәлім-тәрбие алған және шыныққан, әскерге шақырылған 

немесе әскери оқу орындарына оқуға түскен жастардың әскери 

ғылымның қыр-сырын меңгеруде анағұрлым жоғары дағдылары бар, 

армиялық қызметтегі жағдайларға жеңіл бейімделеді. 

            Сондықтан, жастармен жұмыс жасайтын әскери-патриоттық 

клубтардың, бірлестіктердің басшыларына, мамандарына әскери-

патриоттық тәрбие жұмысын ұйымдастыру бойынша әдістемелік 

қолдау көрсету қажет. 

            «Жігер» әскери-патриоттық лагері әскери-патриоттық клубтар 

мен бірлестіктердің басшыларына диалогтық орта құрып, тәжірбие 

алмасуына, актуалды мәселелердің шешімдерін бірлесе табуға ықпал 

етеді. 

      3. Мақсатты топтар (әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске 

асырудан пайда алатын кімдер). 

      Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жоспарлау және іске асыру 

үрдісіне мақсатты топ өкілдерінің қатысуы сипатталады. 

http://bilimdiler.kz/ustaz/272-bilim-alushylardy-askeri-patriottyk-ruhta-tarbieleudin-manyzy.html
http://bilimdiler.kz/ustaz/272-bilim-alushylardy-askeri-patriottyk-ruhta-tarbieleudin-manyzy.html
https://www.tarbie.kz/111


Мақсатты топ Саны Жасы Мақсатты топтың алатын пайдасы 

Әскери-патриоттық клубтар 

мен бірлестіктердің 

басшылары, мамандар және 

жастар 

Барлығы кем 

дегенде 200 

өтінім; 

Лагерьге 50 

жолдама 

18-35 

Әскери-патриоттық клубтар мен 

бірлестіктердің басшылары өздерінің 

білімдері мен қабілеттерін «Жігер» әскери-

патриоттық лагері арқылы арттырады 

Бұқара халық 10 000 

16 

жастан 

жоғары 

Жоба туралы ақпарат алады 

   

 

    4. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама серіктестері мен мүдделі тараптар.  

      Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның барлық серіктестері мен мүдделі 

тараптар тізіліп (мысалы, мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар, бизнес саласының 

өкілдері, БАҚ өкілдері, халықаралық ұйымдар және т.б.) олардың әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаға қатысуы, сондай-ақ қолдау түрлері (ақпараттық, кеңес беру) 

баяндалады. 

Серіктестің, мүдделі тараптың атауы Қатысу түрі мен нақты бағыты 

Әскери ұйымдар мен мекемелер (мүдделі тарап) Жалпы жоба барысында қатысушыларға 

ақпарат жолдау 

Жастармен жұмыс жасайтын ұйымдар мен мекемелер 

(мүдделі тарап) 

Жалпы жоба барысында қатысушыларға 

ақпарат жолдау 

      

 

 5. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бойынша сұраныс берушімен кері 

байланыс. 

Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай өлшенеді 

Әскери-патриоттық клубтар мен 

бірлестіктердің басшылары, мамандар 

және жастар 

Мақсатты топпен кері байланыс әр іс-шараның соңында 

жүргізілетін болады. Әр іс-шарадан кейін кері байланыс 

ретінде арнайы сауалнамалар мен пікірлер толтырылғызады. 

Оларға талдау жасалынады. 

Бұқара халық Пікірлер, берілген ақпаратты ұнатушылар саны 

      6. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуына 

мониторинг жасау жоспары. 

Әлеуметтік жоба және әлеуметтік бағдарламаның мақсаты: жастармен жұмыс жасайтын әскери-

патриоттық клубтардың, бірлестіктердің басшыларына, мамандарына әскери-патриоттық тәрбие 

жұмысын ұйымдастыру бойынша әдістемелік қолдау көрсету 

Міндет Іс-шара Қысқа мерзімді және 

ұзақ мерзімді 

нәтижелер 

Индикаторлар (қысқа 

мерзімді және ұзақ мерзімді 

нәтижелерге) 

Өлшеу 

жиілігі 

Әскери-

патриоттық 

Жұмыс тобын 

құру 

Жобаның сапалы, әрі 

мазмұнды өтуі үшін 

Сапалы, арнайы эксперттерден 

тұратын жұмыс тобының 

Екі аптада 

бір рет 



клубтар мен 

бірлестіктердің 

басшылары 

үшін «Жігер» 

әскери-

патриоттық 

лагерін 

ұйымдастыру 

Әдістемелік 

нұсқаулық 

дайындау 

арнайы аталған 

саланың мамандары 

шақырылатын 

болады. 

Әдістемелік 

нұсқаулық 

жайындалады.  

Әскери саладағы 

мамандар мен жастар 

арасында жоба 

туралы кең ауқымда 

ақпарат таратылады. 

құрамы; 

 

Әдістемелік нұсқаулық; 

 

Лагерьге қажетті таратпа 

материалдар 

 

Лагерьге қатысу үшін 

өтінімдер 

 

Қатысушылар тізімі және т.б. 

«Жігер» 

әскери-

патриоттық 

лагеріне 

дайындық 

жұмыстарын 

жасау 

Лагерьге 

қатысушалды 

тарту 

бойынша 

жұмыстар 

және іріктеу 

жұмыстары 

«Жігер» 

әскери-

патриоттық 

лагерін өткізу 

Әскери-патриоттық 

клубтар мен 

бірлестіктердің 

басшылары өздерінің 

білімдері мен 

қабілеттерін «Жігер» 

әскери-патриоттық 

лагері арқылы 

арттырады 

Лагерьге қатысушылар; 

Суреттер; 

Посттар; 

Пікірлер; 

Жастардың ойларының 

өзгеруі. 

Іс-шара 

аяқталғаннан  

кейін 

Лагерь 

аясында әр 

түрлі 

бағыттағы 

шараларды 

ұйымдастыру 

Әскери-патриоттық 

клубтар мен 

бірлестіктердің 

басшылары өздерінің 

білімдері мен 

қабілеттерін «Жігер» 

әскери-патриоттық 

лагері арқылы 

арттырады 

Лагерьге қатысушылар; 

Суреттер; 

Посттар; 

Пікірлер; 

Жастардың ойларының 

өзгеруі. 

Іс-шара 

аяқталғаннан  

кейін 

Жобаны 

қорытындылау 

 Есеп Жобаның 

соңында 

      

 7. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік жоспары.  

Іс-шара 1-ай 2-ай 3-ай 4-ай 5-ай 6-ай 7-ай 

Жұмыс тобын құру        

Әдістемелік нұсқаулық дайындау        



«Жігер» әскери-патриоттық лагеріне 

дайындық жұмыстарын жасау 

       

Лагерьге қатысушалды тарту бойынша 

жұмыстар және іріктеу жұмыстары 

       

«Жігер» әскери-патриоттық лагерін 

өткізу 

       

Лагерь аясында әр түрлі бағыттағы 

шараларды ұйымдастыру 

       

БАҚ ақпараттық жұмыстар жүргізу        

Жобаны қорытындылау        

     

  8. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тәуекелдері.  

Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын барынша 

азайту стратегиясы 

Ұсынылып жатқан жобаға 

жастадың қатысуының төмендігі 

Ынталандыру және ақпараттық шараларды көптеп 

ұйымдастыру 

      

 9. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама қызметінің баспасөз ақпарат 

құралдарында (ары қарай – БАҚ) жариялануы. 

Ақпараттық өнім 

(мақала, видеоролик, 

баннер, пост, 

бюллетень және т.б.) 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарлама кезіндегі 

ақпараттық өнімдердің 

саны 

Жарықтандыру арналары 

(теледидар, баспа басылымдары, 

интернет-порталдар, өз веб-

сайты, әлеуметтік желілер, 

радио, пошта жәшіктері және 

т.б.) 

Ақпараттың 

таралуы 

жиілігі 

Мақала Ай сайын 2; барлығы - 14 Сайттар, журнал, газеттер Ай сайын 

Әлеуметтік 

желілердегі посттар 

70 Әлеуметтік желілердегі 

парақшалар 

Ай сайын 

Бейнеролик 2 Әлеуметтік желілердегі 

парақшалар 

Ай сайын 

Баннер 1 Әлеуметтік желілердегі 

парақшалар 

Ай сайын 

     

  10. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы.  

Қаржыландыру аяқталғаннан кейін 

қызметті жалғастыру және (немесе) 

нәтижелерді насихаттау мүмкіндігі 

Жоба барысында дайындалған әдістемелік нұсқаулық 

электронды түрде әлеуметтік желілерде таратылатын 

болады, сәйкесінше жоба тақырыбы бойынша жұмыс 

жасайтын тұлғаларға бұл құжат болашақта жұмыс 

атқаруларына септігін тигізеді. Лагерь барысында алған 

білімдерін қатысушылар болашақта өз жұмыстарында және 

әріптестерімен, қызметкерлеріне береді. 



Тұрақтылықты қамтамасыз ету және 

(немесе) нәтижелерді одан әрі 

насихаттаудағы ұйымның рөлі қандай 

Бұл жоба аяқталғаннан кейін Алматы қалалық студенттер 

Альянсы жобаға, яғни фестивальге қатысқан жастармен 

байланысын үзбейді. Лагерь соңында қатысушыларға 

арнайы тапсырмалар беріледі. Сол тапсырмалардың 

орындалуын қадағалау мақсатында байланыс әрдайым 

орнатылып тұрады. Сәйкесінше, жоба тұрақтылығы 

сақталады. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-қосымша 

  Нысан 

 

Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыру бойынша шығыстардың 

сметасы 
 

№ Шығыстардың 

бабтары* 

Өлшем 

бірлігі 

Сан

ы 

Құны, 

теңге

мен 

Барлығы, 

теңгемен 
Қаржыландыру көзі 

Өтініш 

беруші (өз 

салымы) 

Қоса 

қаржыландыру

дың басқа 

көздері 

Грант 

қаражаты 

1 
Әкімшілік 

шығындар: 
ай 7 

 
2 112 000 - - 2 112 000  

  
1) жалақы, оның 

ішінде: 
- - - - - - - 

  Жоба жетекшісі ай 7 
100 

000  
700 000  - - 700 000 

 
Жоба 

координаторы 
ай 7 90 000  

630 000  
- - 

630 000  

 
Үйлестіруші/бухг

алтер 
ай 7 90 000  630 000  - - 630 000  

  

2) әлеуметтік 

салық және 

әлеуметтік 

төлемдер 

ай 7 8 000 56 000 - - 56 000 

  

3) міндетті 

медициналық 

сақтандыру 

ай 7 8 000 56 000 - - 56 000 

  4) банк қызметі ай 7 10 000 10 000 - - 10 000 

  

9) басқа 

шығындар, оның 

ішінде: 

- - - - - - - 

 
Канцел.тауарлар - - - - - - 30 000 

2 Материалдық-

техникалық 
- - - - - - 235 000 



қамтамасыз ету, 

оның шініде: 

  

1) есептегіш және 

басқа да 

құралдарды 

сатып алу (әр 

құрылғының 

атауын көрсету): 

- - - - - - - 

 
Проектр дана 1 85 000 85 000 - - 85 000 

 Принтер дана 1 80 000 80 000 - - 80 000 

 Ксерокс дана 1 70 000 70 000 - - 70 000 

3 
Тікелей 

шығындар: 
- - - - - - 2 888 000 

 

1) 1 іс-шара  

«Жігер» 

әскери-

патриоттық 

лагерь өткізу 

      2 888 000 

  

Қызметтік 

іссапар шығыны, 

оның ішінде: 

- - - - - - 1 350 000 

  

Қатысушыларды

ң тоқтайтын жері 

(іссапар саны мен 

адам санын 

көрсету, күн мен 

адам) 

Адам/к

үн 
50*2 13500 1 350 000 - - 1 350 000 

  

Таратылатын 

материалдарды 

сатып алу, оның 

ішінде: 

- - - - - - - 

  

Таратпа 

материалдар 

(папка, қалам, 

қойындәптер) 

Дана 50 
 

93 000 - - 93 000 

 
Металлоконструк

ция 
дана 1 16000 16 000 - - 16 000 



 баннер дана 1 30 000 30 000 - - 30 000 

 Ролл-ап дана 2 12 000 24 000 - - 24 000 

 бейнеролик дана 2 
100 

000 
200 000 - - 200 000 

 Сертификаттар дана 50 100 5000 - - 5000 

 Бейджик Дана  50 200 10 000   10 000 

 
Фото және 

видеотүсірілім 
Қызмет  1 

100 

000 
100 000   100 000 

  

жеке тұлғалар 

істейтін жұмыс 

пен көрсететін 

қызмет, оның 

ішінде: 

- - - - - - - 

  
Сарапшылардың 

қызметі 
адам 4 

200 

000 
800 000 - - 800 000 

  
Қонақжайлық 

шығындары: 
- - - - - - - 

  кофе-брейк Адам 50 1500 45 000 - - 45 000 

  түскі ас - - - - - - - 

  залды жалға алу дана 3 50 000 150 000 - - 150 000 

 

Музыкалық 

аппаратура 
дана 1 65 000 65 000 - - 65 000 

  Барлығы: - - - 5 235 000 - -  5 235 000 

 

            _______________________________ 

      * Шығыстар әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік 

жоспарына сәйкес барлық іс-шаралар бойынша ажыратылады. Әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаға байланысты жоғарыда баяндалған шығыс түрлерінің барлығы сметада 

көрініс табуы міндетті емес. Шығыс баптарын толықтыруға іс-шараның қажеттіліктеріне 

байланысты жол беріледі. 



Приложение 2 

К приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 

От 20 августа 2010 года №422 

Форма 1 

 

 
Наименование организации: Корпоративный фонд "Альянс студентов "Алматы" 

Сведения о реорганизации: --                                                                                                 

Вид деятельности организации: реализация проектов для молодежи 

Организационно-правовая форма: Корпоративный фонд      

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная      

Среднегодовая численность работников: 4                                                                

Субъект предпринимательства: --    

Юридический адрес (организации): 050012, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. 

Шевченко, д. 97    

  

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

по состоянию на 31 декабря 2018 года 

тыс. тенге 
 

 

АКТИВЫ 
Код 

строки 

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. Краткосрочные активы 

Денежные средства и их эквиваленты 010 18,3 2,42 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011   

Производные финансовые инструменты 012   

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки 

013 
  

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014   

Прочие краткосрочные финансовые активы 015   

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 0 0 

Текущий подоходный налог 017   

Запасы 018 0 0 

Прочие краткосрочные активы 019 0 0 

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 18,3 2,42 

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101   

II. Долгосрочные активы 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110   

Производные финансовые инструменты 111   

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки 

112 
  

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113   

Прочие долгосрочные финансовые активы 114   

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115   

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116   

Инвестиционное имущество 117   

Основные средства 118 0 0 

Биологические активы 119   

Разведочные и оценочные активы 120   

Нематериальные активы 121   

Отложенные налоговые активы 122   

Прочие долгосрочные активы 123   

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 0 0 

БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)  18,3 2,42 



 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ 
Код 

строки 

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. Краткосрочные обязательства 

Займы 210 0 0 

Производные финансовые инструменты 211   

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212   

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 0 0 

Краткосрочные резервы 214   

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215 - - 

Вознаграждения работникам 216 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 217 0 0 

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 0 0 

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301   

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы 310   

Производные финансовые инструменты 311   

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312   

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313   

Долгосрочные резервы 314   

Отложенные налоговые обязательства 315   

Прочие долгосрочные обязательства 316   

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400   

V. Капитал 

Уставный (акционерный) капитал 410 0 0 

Эмиссионный доход 411   

Выкупленные собственные долевые инструменты 412   

Резервы 413   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 0 0 

Итого капитал, относимый на собственников материнской 
организации (сумма строк с 410 по 414) 

420 
0 0 

Доля неконтролирующих собственников 421   

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 0 0 

БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) 
 18,3 2,42 

 
 
 

 
Руководитель Қуандық Жасұлан Бостандықұлы    

 (фамилия, имя, отчество) (подпись) 

Гл. бухгалтер Не предусмотрен 

        (фамилия, имя, отчество) 

   

(подпись) 

М.П. 
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«Алматы студенттер Альянсы» КҚ 

атқарушы директоры Ж.Қуандыққа 

 

 Осы хатпен "ҚСА" Республикалық студенттік қозғалысы Қоғамдық 

бірлестігі «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ Үкіметтік емес 

ұйымдарға арналған мемлекеттік гранттар негізінде Жастар саясаты мен 

балалар бастамаларын қолдау бағытындағы келесі әлеуметтік жобаларда:  

1. "Республикалық дебаттық турнир өткізу"  

2. "Жастар арасында әлеуметтік жауапкершілікпен экологиялық 

мәдениетті тәрбиелеу саласындағы жобаларды іске асыру"  

3. "Өңірлерде жастарды ынталандыру жұмысын жүргізу үшін 

менторлар дың 4 тобын барып оқытуды ұйымдастыру" 

4. "Инновациялық идеялардың фестиваль-көрмесін ұйымдастыру" 

5. "«Мүшайра» жас ақындардың республикалық конкурсын 

ұйымдастыру бойынша кешенді іс-шаралар өткізу" 

6. "Барлық өңірлерде «BookCrossing» әлеуметтік жобасын іске 

асыру"  

«Алматы студенттер Альянсы» корпоративтік қорына қолдау көрсетуге және 

серіктес ретінде қатысуға келісім білдіреді. 

 

 

 

 

Құрметпен, 

Көшбасшы                         І. Түстікбаев 
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