
 

1. Полное наименование неправительственной организации: 
Общественный фонд «Международный благотворительный фонд 

«Жанашыр» 

 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

неправительственной организации: Апетова Жаныл Амантаевна 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: г. Алматы, ул. 

Торайгырова 27-308. 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в 

рамкахреализации гранта (направление): «Роль интеллигенции в 

сохранении национально-культурной идентичности народа» 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы 

врамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 
21.07.2017-21.11.2017 год  

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 4 000 000 

тенге 

 

 



 

Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный 

период 

 

1. Общая информация по всем мероприятиям социального 

проекта,социальной программы с приведением количественных 

показателей (дата,место, тема и форма мероприятия, количество 

участников, полнотавыполнения запланированных мероприятий): 

 

№ Дата Место Форма мероприятия Количе

ство 

участни

ков 

Полнот

а 

выпол

нения 

заплан

ирован

ных 

меропр

иятий 

2 21 

шілдеде

н 

бастап 

Фейсбук 

әлеуметтік 

желісінде 

Әлеуметтік желіде «Заманауи 

қазақстандық мәдениет» атты 

қоғамдастық ашып, түрлі 

тақырыптарда акциялар мен 

пікірталастар ұйымдастыру 

8000 100% 

3 Тамыз-

қыркүй

ек, 2017 

жыл 

Алматы 

қаласы  

Қазақстан халқының мәдени 
мұрасын сақтау шараларын 
ұйымдастыру бойынша – 
шығармашылық, зиялы 
қауым, оның ішінде 
Жазушылар одағы мен 
Ғылым академиясы, 
бұқаралық ақпарат 
құралдары, шығармашылық 
ұйымдар, этно-мәдени 
орталықтар, қоғамдық 
ұйымдар, мәдениет, білім 
беру жүйелері ӛкілдерінің 
қатысуымен келесі 
тақырыптарда дӛңгелек 
үстелдер ӛткізу: 
1.«Қазақ этнографиясы 
салалары» 
2. «Қазақтың тарихи 
орындары мен ескерткіштері» 
3.«Қазақтың тарихи 
тұлғалары» 
4.«Қазақ әдебиетінің інжу-

321 100% 



маржандары» 

4 11.10.20

17 жыл 

Алматы 

қаласы 

 «Жаһандағы заманауи 

қазақстандық мәдениет» атты 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция ӛткізу 

68 100% 

5 Қыркүй

ек-

қазан, 

2017 

жыл 

Алматы 

қаласы 

Тәуелсіз Қазақстанның 

қалыптасуына үлес қосқан 

қоғам қайраткерлерімен және 

зиялы қауым ӛкілдерімен, 

1986 жылғы Желтоқсан 

оқиғасының 

қатысушыларымен «Тағлым 

мен тағзым» атты Алматы 

қаласының колледждерінде 

10 кездесу ӛткізу  

1033 100% 

6 Қыркүй

ек-

қазан, 

2017 

жыл 

Алматы 

қаласы 

Ұрпақтар сабақтастығын 

қолдауға және жастарды 

патриоттылыққа тәрбиелеуге 

байланысты Алматы 

қаласының мектептерінде 10 

кездесу ӛткізу  

1338 100% 

7 Қараша, 

2017 

жыл 

Алматы 

қаласы 

 «Жаһандағы заманауи 

қазақстандық мәдениет» атты 

жинақ шығару. 

600 100% 

9 Тамыз-

қараша, 

2017 

жыл 

Фейсбук 

әлеуметтік 

желісінде 

1.  «Мен сақтаған бір мұра», 

«Сіздіңше заманауи 

мәдениетіміздің қандай ӛкіл-

дері, қандай озық үлгілері 

әлемдік аренаға жол тартуы 

керек?» тақырыптары 

бойынша әлеуметтік желідегі 

парақшада пікірталастар  

ұйымдастыру 

8000 100% 

10 Шілде-

қараша, 

2017 

жыл 

Фейсбук 

әлеуметтік 

желісінде 

 «Туған жердің тұлғалары», 

«Мен білетін тарихи 

орындар» атты әлеуметтік 

желіде акция ұйымдастыру 

8000 100% 

12 Қараша, 

2017 

жыл 

«Дүниежүзі 

қазақ 

қандастары» 

атты 

әлеуметтік 

желідегі 

топта 

2.  «Туған жердің тұлғалары» 

атты веб-энциклопедия ашу 

72582  

 

100% 

https://www.facebook.com/groups/1672497209702360/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/1672497209702360/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/1672497209702360/?ref=group_header


13 Қараша, 

2017 

жыл 

«Дүниежүзі 

қазақ 

қандастары» 

атты 

әлеуметтік 

желідегі 

топта 

3.  «Қазақстанның тарихи-

мәдени ескерткіштері» атты 

веб-жинағын ашу 

72582  

 

100% 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты:  

 

Жобаның мақсаты қоғамның  зиялы  бӛлігін  –  зиялыларды  тарту  

арқылы Қазақстан халқының мәдени мұрасын сақтау шараларын 

ұйымдастыру.  

Жобаның соңында жеткен нәтижелер:  

1) Жастардың Қазақстан халқының мәдени мұрасын сақтау 

бойынша талқылаулар мен пікірталастарға қатысуы арқылы азаматтық 

белсенділіктері артты;  

2) Ұлттың мәдени мұрасын сақтау бойынша ӛткен іс-шараларға 

зиялы қауым ӛкілдерінің қатысу деңгейі кӛтерілді;  

3) Ӛскелең ұрпақтың, соның ішінде Алматы қаласы жастарының 

Қазақстанның мәдениеті мен тарихы туралы ақпараты мен білім деңгейі 

кӛтерілді, патриоттық сезімдері артты;  

4) Ұлттық мәдениетіміздің озық үлгілері  іріктелді, оларды ұлттық 

код ретінде шетелдерде таныстыру үшін ұсыныстар әзірленді. 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов 

одостижении цели): 

 

 Әлеуметтік желіде «Заманауи қазақстандық мәдениет» атты 

қоғамдастық ашып, түрлі тақырыптарда акциялар мен пікірталастар 

ұйымдастырылды; 

 Қазақстан халқының мәдени мұрасын сақтау шараларын 

ұйымдастыру бойынша – шығармашылық, зиялы қауым, оның ішінде 

Жазушылар одағы мен Ғылым академиясы, бұқаралық ақпарат құралдары, 

шығармашылық ұйымдар, этно-мәдени орталықтар, қоғамдық ұйымдар, 

мәдениет, білім беру жүйелері ӛкілдерінің қатысуымен келесі тақырыптарда 

дӛңгелек үстелдер ӛткізілді: 

1.«Қазақ этнографиясы салалары» 

2. «Қазақтың тарихи орындары мен ескерткіштері» 

3.«Қазақтың тарихи тұлғалары» 

https://www.facebook.com/groups/1672497209702360/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/1672497209702360/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/1672497209702360/?ref=group_header


4.«Қазақ әдебиетінің інжу-маржандары» 

 «Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» атты ғылыми-

тәжірибелік конференция ӛткізілді; 

 Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуына үлес қосқан қоғам 

қайраткерлерімен және зиялы қауым ӛкілдерімен, 1986 жылғы Желтоқсан 

оқиғасының қатысушыларымен «Тағлым мен тағзым» атты Алматы 

қаласының колледждерінде 10 кездесу ӛткізілді;  

 Ұрпақтар сабақтастығын қолдауға және жастарды 

патриоттылыққа тәрбиелеуге байланысты Алматы қаласының мектептерінде 

10 кездесу ӛткізілді;  

 «Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» атты жинақ 

шығарылды; 

 «Мен сақтаған бір мұра», «Сіздіңше заманауи мәдениетіміздің 

қандай ӛкілдері, қандай озық үлгілері әлемдік аренаға жол тартуы керек?» 

тақырыптары бойынша әлеуметтік желідегі парақшада пікірталастар  

ұйымдастырылды; 

 «Туған жердің тұлғалары», «Мен білетін тарихи орындар» атты 

әлеуметтік желіде акция ұйымдастырылды; 

 «Туған жердің тұлғалары» атты бев-энциклопедия ашылды 

 «Қазақстанның тарихи-мәдени ескерткіштері» атты веб-жинағын 

жасалды. 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам;обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:  

Жобаның жүзеге асырылуында жоспарланған нәтижелер соңғы 

нәтижелермен толығымен сәйкес келеді. Жоспардан ауытқушылықтар болған 

жоқ. 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших 

по окончаниии/или в течение реализации социального проекта, 

социальной программы (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию 

на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в 

рамках проекта): 

 Жоба арқылы қоғамның  зиялы  бӛлігін  –  зиялыларды  тарту  арқылы 

Қазақстан халқының мәдени мұрасын сақтау шараларын ұйымдастыру қолға 

алынды. Бұл жұмыста шығармашылық зиялы қауым, оның ішінде 

Жазушылар одағы мен Ғылым академиясы, университеттер мен қоғамдық 

ұйымдар тартылды. Осы арқылы заманауи мәдениетіміздің қандай ӛкілдері 

әлемдік аренаға жол тарту керектігін анықтап алуға мүмкіндіктер туады, 

ұлттық мәдениетіміздің озық үлгілері  іріктеліп алынды. Қоғамымызда соңғы 

уақытта мәдени құндылықтарымызды сақтау мәселелері ӛзекті болып 



табылады, осы тұста ұрпақттар сабақтастығын сақтап, жандандыру 

мақсатында Алматы қаласының жастары арасында ағартушылық жұмыстары 

жүргізілді, дӛңгелек үстелдер мен кездесулерге қатысқан жастар зиялы 

қауым ӛкілдері арқылы ұлттық мұраларға байланысты ақпараттар алды. 

Әлеуметтік желілерде аталған тақырып кӛп талқыланып, қоғам арасында 

қызу талқылау жүргізілді.   

  

2. Статистическая информация в разрезе участников 

социальногопроекта, социальной программы: 

 

1) гендерный показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
Мужчин Женщин 

2692 1090 1602 

 

2) социальный статус по категориям: 

Количе

ствоуча

стников

проекта

всего 

Дети 

(в 

том 

числ

е 

дети-

инва

лиды

) 

Мол

одеж

ь 

Госуда

рствен

ныеслу

жащие 

Работн

икибю

джетн

ыхорга

низаци

й 

Инв

али

ды 

Люд

и 

стар

шего 

возра

ста 

(от 

50 

лет и 

стар

ше), 

в т.ч. 

Без

раб

отн

ые 

Представите

лиобществен

ныхорганиза

ций 

Предс

тавите

либиз

нес-

сектор

а 

Друг

иека

тего

рии 

 

2692 

 

5 2370 18 50 - - 

 

- 

 

12 8 234 

 

3) возрастной показатель: 

Количество 

участников 

проекта всего 

от 13-16 

лет 

17-22 

года 

23-27 

лет 

28-32 

года 

33-45 

лет 

46-58 

лет 

59 лет и 

выше 

 

2692 
1338 1000 

 

33 

 

98 
102 

 

106 

 

15 



     

 

3. Результаты проекта:  

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей,описанием качественных сдвигов): 

 

1) Қазақстан халқының мәдени мұрасын сақтау, әлемге танытуда іріктеу 

бойынша зиялы қауым ӛкілдерімен ӛткен 4 дӛңгелек үстелге 321 адам 

қатысып, ӛз ой-пікірлерін, ұсыныстарын білдірді; Ұлттық код ретінде 

алынатын мұралардың 50 проценті анықталды.  

2) Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуына үлес қосқан қоғам 

қайраткерлерімен және зиялы қауым ӛкілдерімен, 1986 жылғы Желтоқсан 

оқиғасының қатысушыларымен «Тағлым мен тағзым» атты ұрпақтар 

сабақтастығын қолдауға және жастарды патриоттыққа тәрбиелеуге 

байланысты Алматы қаласының колледждері мен мектептерінде ӛткен 20 

кездесуге қатысқан 2341 адам ұлттық құндылықтар, мәдени мұраларымыз 

жайлы білді, сонымен қатар зиялы қауымнан үлгі алып, тағылымды әңгімесін 

тыңдап, заманауи зиялылар қатарына қосылуға бет алды, «қазақ халқының 

ұлттық кодын» анықтауға, мәдени мұраларды ұлықтауға атсалысты; 

3) Әлеуметтік желіде  ашылған «Заманауи қазақстандық мәдениет» атты 

қоғамдастыққа әлемнің әр түкпіріндегі  8000-нан аса адам атсалысып,  

пікірталастарға қосылып, ӛз ой-пікірлерін білдіріп, «қазақ халқының ұлттық 

кодын» анықтауға, Мәдениетті насихаттаудың инновациялық үлгісін 

белгілеуге, туған жердің тұлғаларын, тарихи орындарын, жеке қолдардағы, 

шетелдердегі қазақ мұраларын анықтауға атсалысты; 

4) Шетелдердегі 100-деген қандастар да Қазақстанға қосатын үлестері 

жайлы пікірлерін білдірді;  

5) Нәтижесінде  республика бойынша «Туған жердің тұлғалары» атты 

веб-энциклопедия ашылды;  

6) Нәтижесінде  республика бойынша «Қазақстанның тарихи-мәдени 

ескерткіштері» атты веб-жинағы жасалды; 

7) Мыңдаған ұрпақ ӛз елі туралы, ӛз елінің мәдени, тарихи мұралары 

жайлы біледі, мақтаныш етеді, шетелдіктер де Қазақстан жайлы мол 

мағлұмат алды, 

8) «Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференцияға 68 ғалымдар, этнографтар, тарихшылар, 

әдебиетшілер қатысып, ой-пікірлерін білдірді, ұрпаққа мұра  болар ұлттық 

мұраларымызды екшеп, іріктеп, әлемге әйгілеу жолдарын қарастырды, 

ұсыныстар әзірленді; 

9)  Жоба нәтижесі бойынша шығарылған «Жаһандағы заманауи 

қазақстандық мәдениет» атты жинақ арқылы халықтың 70% мәдени мұра 

құндылықтары туралы ақпарат алды;  



13) Қоғамда мәдениетті ӛмір салтын қалыптастыру идеологиясының  

қалыптасуына  алғышарттар жасалды; 

16) Заманауи  қазақстандық  мәдениет моделін жасауға, қазақстандық 

зиялы қауымды қалыптастыруға  зиялылар атсалысты; 

17) Заманауи  қазақстандық  мәдениет моделі жайлы Алматы қаласы 

жастарының ақпараттану деңгейі 50% артты; 

18) Жоба аясында дайындалған веб-энциклопедия мен веб-жинақ 72 582 

оқырманы бар «Дүние жүзі қазақтарының қандастары» атты жалпыға ортақ 

топта жарияланды.  

 
1) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его 

реализациипроблему (обоснование прогнозируемых 
позитивных/негативных измененийв той или иной сфере, вызванных 
проектом): 

Жоба аясында «Қазақ этнографиясы салалары», «Қазақтың тарихи 

орындары мен ескерткіштері», «Қазақтың тарихи тұлғалары», «Қазақ 

әдебиетінің інжу-маржандары» атты дӛңгелек үстелдер мен Тәуелсіз 

Қазақстанның қалыптасуына үлес қосқан қоғам қайраткерлерімен және 

зиялы қауым ӛкілдерімен, 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасының 

қатысушыларымен ұрпақтар сабақтастығын қолдауға және жастарды 

патриоттылыққа тәрбиелеуге байланысты ӛткізілген «Тағлым мен тағзым» 

атты кездесулер барысында зиялы қауым ӛкілдері тарапынан айтылған 

ӛсиеттер жастарға, ӛскелең ұрпаққа ӛмірлерінде одан ары қолдануға азық 

болды және елімізде дұрыс бағыттағы жастарды қалыптстыруға септігін 

тигізді. Ұрпақтар сабақтастығы жанданды, жастардың ақпарат арнасы 

кеңейді. Сонымен қатар, жоба аясында дайындалған «Жаһандағы заманауи 

қазақстандық мәдениет» жинағы, «Туған жердің тұлғалары» атты веб-

энциклопедия,  «Қазақстанның тарихи-мәдени ескерткіштері» атты веб-

жинағы жобаның ұзақ мерзімді нәтижесінің басты факторлары болып 

табылады. Әлеуметтік желідегі «Заманауи қазақстандық мәдениет» атты 

ашылған топ зиялы қауым ӛкілдері мен ӛскелең ұрпақтың арасындағы 

«кӛпір» қызметін атқарушы болып табылады. 

  

 

 

  

 



 

 

 


