
 

1. Полное наименование неправительственной организации:  

«Жастар Үні» Жастар Қоғамдық Бірлестігі. 

 

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

неправительственной организации: Бабамуратов Даурен Абуталипович. 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: 

Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Абай 

даңғылы, № 52 «в», корпус 1, 324 кеңсе. 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Балалар және кәсіпкерлік». 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 

01.04.2017-31.10.2017 жылы. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 

10 000 000 теңге. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, полнота выполнения запланированных мероприятий): 

 

№ Дата Место Форма 

мероприятия 

Количество 

участников 

Полнота 

выполнения 

запланирован

ных 

мероприятий 

1 Қыркүйек

-қазан, 

2017 ж. 

14 облыс, 2 

республикалық 

маңызы бар 

қала 

Бала еңбегі, 

бала еңбегімен 

байланысты істі 

дамыту және 

оның жай-күйі 

жағдайы 

саласындағы 

әлеуметтанулық 

зерттеу 

1600 100% 

2 Қыркүйек

-қазан, 

2017 ж. 

14 облыс, 2 

республикалық 

маңызы бар 

қала 

Балаларға 

арналған 

өнімдерді 

мониторингтеу 

мақсатында 

әлеуметтанулық 

зерттеу 

100 100% 

3 Мамыр, 

2017 ж. 

Алматы 

облысы, 

Жамбыл 

ауданы, 

Ынтымақ 

ауылы 

Балалар мен 

жастар 

арасында 

кәсіпкерлік 

дағдыларды 

дамыту 

бойынша 

семинар-

тренингтерден 

құралған курс 

ұйымдастыру 

100 100% 

4 Маусым-

шілде, 

2017 ж. 

Алматы, 

Жамбыл, 

Оңтүстік 

Қазақстан, 

Шығыс 

Қазақстан, 

Павлодар, 

Қарағанды 

облыстары 

Ауыл-

аймақтарда (7 

облыс, 10 

аудан, 35 ауыл) 

балалар мен 

жастармен 

кездесулер 

ұйымдастыру, 

дәрістер оқу. 

1174 100% 



(барлығы 7 

облыс, 10 

аудан, 35 

ауыл) 

5 Шілде-

қазан, 

2017 ж. 

14 облыс, 2 

республикалық 

маңызы бар 

қала 

Балалар мен 

жастарға 

арналған 

журнал 

4000 100% 

6 Қыркүйек

-қазан, 

2017 ж.  

Алматы 

қаласы 

Балалар мен 

жастар 

арасында 

кәсіпкерлікпен 

айналысуды 

насихаттайтын 

бейнероликтер 

4000 100% 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

 

Жобаның мақсаты: Балалар мен жастар арасында еңбек ету және 

кәсіпкерлікпен айналысудың жолдары мен маңыздылығын түсіндіру, 

насихаттау; Осы жолда туындайтын құқықтық, әлеуметтік, мәдени 

проблемалардың шешу жолдарын табуға ықпалдасу. 

Жобаның нәтижелері:  

 Бала еңбегі, бала еңбегін дамыту мен оның жай-күйі туралы 

әлеуметтанулық зерттеу жүргізілді; 

 Балаларға арналған өнімдерді мониторингтеу мақсатында екінші 

әлеуметтанулық зерттеу жүргізілді; 

 Балаларға арналған өнім шығаратын ұйымдарды қолдау үшін 

ұсыныстар ұсынылды, стандарттау механизмі әзірленді; 

 Балалар мен жастар арасына еңбек пен кәсіпкерлікті 

насихаттайтын бейнероликтер әзірленді және таратылды;  

 Балалар мен жастар арасында кәсіпкерлік дағдыларды дамыту 

бойынша семинарлар, тренингтер өткізілді және ұйымдастырылды; 

 Қоғамдық-танымдық, ақпараттық журнал басып шығарылды; 

 Еліміздің ауылды аймақтарын аралап, бала еңбегі, балалар мен 

жастардың кәсіпкерлік дағдысын қалыптастыру туралы дәрістер оқылды, 

жай-күйі туралы ақпарат алынды 
. 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

 

Жобаның мақсаты – балалар мен жастар арасында еңбек ету мен 

кәсіпкерлікпен айналысудың жолдары мен маңыздылығын түсіндіру, 



насихаттау және осы жолда туындайтын құқықтық, әлеуметтік, мәдени 

мәселелердің жолдарын табуға ықпаладасу. Осы мақсатты іске асыруға 

бағытталған барлық іс-шаралар ойдағыдай өтті.  

Балалардың кәсіпкерлікке қарым-қатынасы, қызығушылық тудыратын 

салалары, кәсіпкерлік пен қаржы саласы жайында білімі қандай деңгейде, 

балалар өнімдеріне байланысты республикалық деңгейде зерттеу жүргізілді. 

Бұған дейін аталған бағыттарда мұндай ауқымды зерттеулер болмады.  

Балалар мен жастарға кәсіпкерлік, жеке және шағын бизнес, еліміздің 

жас кәсіпкерлері жайында ақпарат беретін, нақты аудиторияға бағытталған 

басылым болмады. «Жастар Үні» журналы осы бағыттағы барлық сұрақтарға 

жауап беріп, болашақ кәсіпкерлерге арналған ақпараттарды кеңінен берді.  

Ауыл жастары қала жастарына қарағанда көп ақпараттан қалыс қалып 

жатады. Әсіресе, қала немесе аудан орталықтарынан шалғай орналасқан 

ауылды аймақтардың жастарына олар үшін маңызды болатын ақпараттар 

жеткізіле бермейді. Сондықтан ауылдарда ұйымдастырылған семинар-

тренингтер жастар үшін үлкен мүмкіндік болды. Олар ортаға өз ойларын 

салып, көкейлерінде жүрген сауалдарға жауаптар алды.  

Балалар мен жастарға арналған бейнероликтерді көру кезінде олар өз 

армандарын іске асыруға мотивация алып, ойларында ж.рген идеялардың 

шындыққа айналуына күш-жігерін бағыттайтын болады. Тек балалар ғана 

емес, ата-аналары да балаларына өз жолын табуда қолдау көрсетіп жіберу 

керек екендігіне көз жеткізеді. Әркімнің өз жолы мен таланты бар. Тек оны 

ары қарай дамытып, сол бойынша кәсіп бастауға болатындығына көз жеткізу 

керек.  

Мектепте семинар сабағын жүзгізу арқылы оқушыларға кәсіпкерлік 

жайында білім беретін курс немесе қосымша сабақтың қажет екендігіне көз 

жеткізілді. Мектепте алған білім мен кәсіптік машықты қатар дамыту арқылы 

елімізде жаңа кәсіпорындардың ашылуына, жағын және орта бизнестің 

дамуына ықпал етуге болады. 

 

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 

окончании и/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): 

 

Біріншіден, балалардың кәсіпкерлікке қарым-қатынасы, қызығушылық 

тудыратын салалары, кәсіпкерлік пен қаржы саласы жайында білімі қандай 

деңгейде, балалар өнімдеріне байланысты республикалық деңгейде зерттеу 

жүргізілді. Бұған дейін аталған бағыттарда мұндай ауқымды зерттеулер 

болмады.  

Екіншіден, балалар мен жастарға кәсіпкерлік, жеке және шағын бизнес, 

еліміздің жас кәсіпкерлері жайында ақпарат беретін, нақты аудиторияға 

бағытталған басылым болмады. «Жастар Үні» журналы осы бағыттағы 

барлық сұрақтарға жауап беріп, болашақ кәсіпкерлерге арналған 

ақпараттарды кеңінен берді.  

Үшіншіден, ауыл жастары қала жастарына қарағанда көп ақпараттан 

қалыс қалып жатады. Әсіресе, қала немесе аудан орталықтарынан шалғай 

орналасқан ауылды аймақтардың жастарына олар үшін маңызды болатын 

ақпараттар жеткізіле бермейді. Сондықтан ауылдарда ұйымдастырылған 

семинар-тренингтер жастар үшін үлкен мүмкіндік болды. Олар ортаға өз 

ойларын салып, көкейлерінде жүрген сауалдарға жауаптар алды.  

Төртіншіден, балалар мен жастарға арналған бейнероликтерді көру 

кезінде олар өз армандарын іске асыруға мотивация алып, ойларында ж.рген 

идеялардың шындыққа айналуына күш-жігерін бағыттайтын болады. Тек 

балалар ғана емес, ата-аналары да балаларына өз жолын табуда қолдау 

көрсетіп жіберу керек екендігіне көз жеткізеді. Әркімнің өз жолы мен 

таланты бар. Тек оны ары қарай дамытып, сол бойынша кәсіп бастауға 

болатындығына көз жеткізу керек.  

Бесіншіден, мектепте семинар сабағын жүзгізу арқылы оқушыларға 

кәсіпкерлік жайында білім беретін курс немесе қосымша сабақтың қажет 

екендігіне көз жеткізілді. Мектепте алған білім мен кәсіптік машықты қатар 

дамыту арқылы елімізде жаңа кәсіпорындардың ашылуына, жағын және орта 

бизнестің дамуына ықпал етуге болады.  

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 

1) гендерный показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
Мужчин Женщин 



10501 4144 6357 

 

2) социальный статус по категориям: 

Коли

честв

о 

участ

ников 

проек

та 

всего 

Дети 

(в том 

числе 

дети-

инвал

иды) 

Мол

одеж

ь 

Государс

твенные 

служащи

е 

Работ

ники 

бюдж

етных 

орган

изаци

й 

Инва

лиды 

Люд

и 

стар

шег

о 

возр

аста 

(от 

50 

лет 

и 

стар

ше), 

в 

т.ч. 

Безраб

отные 

Предст

авители 

общест

венных 

организ

аций 

Предст

авители 

бизнес-

сектора 

Друг

ие 

катег

ории 

10794 9082(м

үгедек 

балала

р жоқ) 

1602 100 - - - - 10 - - 

 

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 

10501 7008 2552 1152 32 32 18 - 

 

   3.Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

 

Бұған дейін республика деңгейінде балалардың кәсіпкерлікке қарым-

қатынасы, олар үшін қызығушылық тудыратын салаларға, балалар өнімдері 

мен бос уақытын ұйымдастыруға байланысты сапалы зерттеулер 



жүргізілмеген. Осыған байланысты «Балалар және кәсіпкерлік. Балалардың 

кәсіпкерлікке қарым-қатынасы» тақырыбына республиканың 14 облысы мен 

республикалық маңызы бар қалалардан (Алматы қ., Астана қ.) 1600 

респондент қатысқан әлеуметтік зерттеу жүргізілді. Оған қоса «Балалар 

тамағы мен Қазақстандағы балалардың бос уақытын ұйымдастыру» 

тақырыбына республика бойынша түрлі салалардан 100 маманның 

қатысуымен эскперттік зерттеу өтті. Зерттеулер барысында алынған 

қорытынды мен жасалған ұсыныстардың осы бағытта жұмыстарды атқаруда 

пайдалы, әрі маңызды болды. Нәтижесінде аталған бағыттар бойынша 

мемлекеттік мекемелерге ұсыныстар жасалды. Сондықтан зерттеу 

нәтижелері барлық облыстардың білім басқармаларына жолданды.  

Балалар мен жастар арасында кәсіпкерлік дағдыларды дамыту бойынша 

өткізілген семинар-тренингтердің оларға берері көп. Себебі қазіргі уақытта 

кәсіпкерліктің дамуы азаматтардың құқықтарын бұзбауы тиіс. Әсіресе, 

балалардың бұл саладағы құқықтарын. Сондықтан балаларға олардың 

құқықтары, алатын қызметтер мен тауарлардың қауіпсіз болуына назар 

аудару керектігі туралы ақпарат беру қажет. Кәсіпкерлікті бастау, оған 

қажетті біліктілікті қалыптастыру туралы барлық ақпаратты қамтитын 

білімнің де берілуі маңызды. Мұндай семинар-тренингтер тек кәсіпкерлік 

дағдыларды дамытып қана қоймайды, сондай-ақ өмірде өз орнын табуға жол 

көрсетіп, қабілеттеріне сай жаңа мүмкіндіктерді ашуға ықпалдасады. 

Семинар-тренинг барысында балалардың көпшілігі кәсіпкерлік саласымен 

таныс екендігі анықталды. Олар кәсіпкерлікпен айналысу үшін қандай 

қасиеттерге ие болу керектігі, қандай дағдыларды дамыту керектігі туралы 

ақпарат алды. 100 баланың қатысуымен өткен тренингтердің ойын түрінде 

ұйымдастырылуы ақпараттың тез, әрі жеңіл түрде қабылдануына ықпал етті. 

Одан бөлек көпшілік алдына шыққан кезде еркін сөйлеп, ойыңды тиянақты 

жеткізу үшін қандай әдістерді қолдануға болатындығы жайында білді. 

Семинар-тренингке қатысушылар өздеріне қажетті ақпараттардың 

барлығына қол жеткізді.  

Бала еңбегі, балалар мен жастар арасында кәсіпкерлік дағдыны 

қалыптастыру, ол туралы мардымды ақпарат беру мақсатында еліміздің 7 

облысы (Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда, Қарағанды, 

Оңтүстік Қазақстан, Павлодар), 10 ауданы (Аягөз, Үржар, Тарбағатай, 

Сарысу, Созақ, Райымбек, Алакөл, Баянауыл, Жаңақорған, Қарқаралы) мен 

35-тен астам ауылдарына жасалған іс-сапар шалғайда орналасқан аймақ 

тұрғындарына қажетті ақпаратпен сенімді көздерден танысуға мүмкіндік 

береді. 1000-нан астам ауыл жастарының тыныс-тіршілігімен танысып, 

оларға өз мүмкіндіктерін тиімді пайдалану мен мемлекет тарапынан 



көрсетілетін қолдаулар туралы құқықтық, психологиялық кеңестер берілді. 

Іс-сапар барысында заман талабына сай мамандықтар, жастық шақты тиімді 

пайдалану, қоғамдық жұмыстармен айналысу, рухани және ұлттық тәрбие 

алу, балалар еңбегі, балалар мен жастар арасында кәсіпкерлік дағдыны 

қалыптастыруға бағытталған дәрістер оқылып, тренингтер өткізілді. 

Қатысушыларға кітаптар мен журналдарды тегін үлестіре отырып, қазақ 

әдебиеті мен қазақ тілді баспаларды дәріптеу жұмыстары атқарылды. Бұған 

дейін бұл аймақтарда кәсіпкерлік бойынша дәрістер мен кездесулер 

ұйымдастырылмаған еді. Сондықтан олар үшін бұл жаңа білім алудың 

таптырмас мүмкіндігі болды. Қызмет алушылар өздеріне қажетті білімге қол 

жеткізді.  

Сондай-ақ, балалар мен жастар арасында еңбек ету, кәсіпкерлікпен 

айналысуды насихаттайтын төрт басылымнан тұратын журнал басылып 

шығарылды (әр басылым саны 1000 дана, барлығы 4000 дана журнал). 

Журналдар 14 облыс пен 2 республикалық маңызы бар қалалардың білім 

басқармаларына ары қарай мектептеп оқушыларына табысталуы үшін 

жолданды. Журналда кәсіпкерлік туралы, оны қалай бастау керек, қандай 

қызметтерді қай жерде алуға болатындығы, жетістікке жеткен азаматтар мен 

жас кәсіпкерлермен, арнайы мамандармен сұхбаттар, бизнес-идеялар, 

пайдалы кеңестер жарияланды. Әрбір журнал құнды ақпараттардан құралған 

екі тілді басылым болды.  

Балалар мен жастар арасында кәсіпкерлікпен айнайлысуды насихаттауға 

бағытталған 5 бейнеролик түсіріліп, БАҚ мен әлеуметтік желілер арқылы 

таратылды, аталған бейнероликтерді көрушілер саны 4000-нан асты. 

Бейнероликтерде балалардың арманы, өз кәсібімен айналып жүрген 

азаматтар, еліміздің жас кәсіпкерлері, кәсіби маман кеңесі көрсетілді.  

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его 

реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных 

проектом): 

 

«Балалар және кәсіпкерлік» жобасының аясында жүргізілген әлеуметтік 

зерттеулердің нәтижелері болашақта бұл саланы дамыту және одан ары 

жүргізу саласында өзіндік септігін тигізетіндігі сөзсіз. Сонымен қатар, 

балаларды еңбекке және кәсіпкерлікке баулу мақсатында жасалынған 

бейнероликтер мен журналдар балаларға өз білімдерін шыңдауға 

көмектеседі. Жоба аясында өткізілген семинар-тренингтер мен дәрістер, 



кездесулер болашақта балалардың өз кәсіптерін ашып, елдің дамуына, туған 

өлкесінің дамуына ықпал етеді. 

 


