
1 

 

Үкіметтік емес ұйымдар арасында  мемлекеттік грант алушыларды 

іріктеу үшін  құрылған  «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» 

КЕАҚ-ның конкурстық комиссиясы отырысының  

 ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

№ 
  

тақ
ыр

ып 
№ 

  

Грант атауы  Грант усынылған үкіметтік 
емес ұйымның атауы   

1.  7. «Балалар және кәсіпкерлік» «Жастар үні» жастар қоғамдық 
бірлестігі 

(63 балл) 

2.  14. «Жастарды әскери-патриоттық 

тәрбиелеу бойынша кешенді іс-
шараларды өткізу» 

«Алматы» студенттер 

Альянсы» Қоғамдық қоры 
(74 балл) 

3.  15. «Жас отбасыларға қолдау көрсету 

бойынша кешенді шараларды 
өткізу» 

«Алматы» студенттер 

Альянсы» ҚҚ 
(61 балл) 

4.  17.  «Ұйымдастырушылық және 

көшбасшылық қасиеттері бар 
жастарға және жастар 

ұйымдарының басшыларын 
оқытуға бағытталған «Жастар 

кадрлық резерві» жобасын іске 
асыру» 

ҚР Президентінің «Болашақ»  

халықаралық степендиясы 
степендиаттарының 

қауымдастығы    
(87 балл) 

5.  18.  «Жас жазушылардың, ақындар 

мен журналистердің 
шығармашылық әлеуетін дамыту» 

«Нұр шаңырақ» қоғамдық қоры 

(76 балл) 

6.  28. «Кәмелетке толмаған балалармен 

жұмыс бойынша әлеуметтік 
қызметтер құру» 

 «Лига женщин творческой 

инициативы»  
қоғамдық қоры 

(85 балл) 

7.  40.  «ЭЫДҰ елдерінің халықаралық 
тәжірибесінің негізінде әлеуметтік-

экономикалық дамуға КЕҰ-дың 
үлесін есепке алу бойынша 

әдістемені ендіру» 

  «ЗУБР» әлеуметтік-
корпоративтік қоры 

(83 балл) 

8.  45. «Ауылдық өңірлерді қоса, өңірлер 
бойынша халықтың 

мұқтаждықтарын және 
қажеттіліктерін бағалау» 

  «Стратегия» саясат және 
әлеуметтік зерттеулер 

орталығы»  
қоғамдық қоры 

(84 балл) 

9.  47. «Нәсілдік (ұлттық) кемсітушілік 
фактілерінің жағдайын талдау. 

  «Қоғамдық пікір институты» 
қоғамдық бірлестігі 
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Адамның, оның ішінде нәсілдік 

(ұлттық, этностық) белгі бойынша 
кемсітушілікпен байланысты емес 

іргелі құқықтары жөнінде 
құқықтық көмек көрсету және 

құқықтық ағарту» 

(87 балл) 

10.  50.  «Мемлекеттік басқару 
процесстерінде жалпыұлттық 

диалогты және азаматтық  
қатысуды дамыту (Қазақстанның 

VIII Азаматтық форумын өткізу)» 

«Қазақстанның азаматтық 
альянсы» заңды тұлғалардың 

бірлестігі 
(79 балл) 

11.  56.  «Ақтөбе облысында «жалғыз 
терезе» қағидаты бойынша 

үкіметтік емес ұйымдарға қолдау 
көрсетуге арналған азаматтық 

орталықтарды ұйымдастыру мен 
дамыту» 

  «Ақтобе облысының үкіметтік 
емес ұыймдарының 

қауымдастығы»  
заңды тұлғалар бірлестігі 

(76 балл) 

12.  58.  «Қазақстан Республикасындағы 

қоғамдық кеңестер қызметі туралы 
кешенді баяндаманы дайындау» 

«Демократия институты» 

ғылыми-зерттеулер 
қауымдастығы» қоғамдық 

бірлестігі 
(90 балл) 

13.  63.  «Қарағанды облысында «жалғыз 

терезе» қағидаты бойынша 
үкіметтік емес ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған азаматтық 
орталықтарды ұйымдастыру мен 

дамыту» 

«Қарағанды облысының 

азаматтық альянсы» заңды 
тұлғалардың бірлестігі 

 (74 балл) 

14.  64.  «Қостанай облысында «жалғыз 
терезе» қағидаты бойынша 

үкіметтік емес ұйымдарға қолдау 
көрсетуге арналған азаматтық 

орталықтарды ұйымдастыру мен 

дамыту» 

     «ГрИн» Қостанай 
облысының азаматтық 

альянсы»  
қоғамдық қоры 

(105 баллов) 

15.  69.  «Астана қаласында «жалғыз 

терезе» қағидаты бойынша 
үкіметтік емес ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған азаматтық 

орталықтарды ұйымдастыру мен 
дамыту» 

  «Жария» халықаралық 

орталығы» қоғамдық қоры 
(80 балл) 

16.  70.  «Алматы қаласында «жалғыз 
терезе» қағидаты бойынша 

үкіметтік емес ұйымдарға қолдау 

көрсетуге арналған азаматтық 

«Ақпараттық-ресурстық 
орталық»  

қоғамдық қоры 

(85 балл) 
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орталықтарды ұйымдастыру мен 

дамыту» 

17.  71.  «Жергілікті өзін-өзі басқарудың 
негізі ретінде азаматтық диалог 

және қатысуды ілгерілету» 

«Жергілікті өзін-өзі басқаруды 
дамыту  Институты»  

жеке меншік мекемесі 
(89 балл) 

18.  73.  «ҮЕҰ арасында мемлекеттік тілді 

жылжыту жөніндегі іс-шараларды 
ұйымдастыру» 

 «Ұлттық Интернет 

Ассоциациясы» заңды 
тұлғалардың бірлестігі 

(95 балл) 

19.  75.  «Азаматтық бақылау» қоғам 
көтеріп отырған ең өзекті 

мәселелерге 
қоғамдық бақылау ұйымдастыру» 

«ЖАҢАРУ» жемқорлыққа 
қарсы жалпыұлттық 

қозғалысы» республикалық 
қоғамдық қоры 

(98 балл) 

20.  77.  «Қиын өмірлік жағдайға тап 
болған жастарға экскурсиялық 

шолу өткізу» 

Республикалық бірыңғай «Жас 
Ұлан» балалар мен 

жасөспірімдер ұйымы (74 балл) 

21.  81.  «Болашаққа бағдар: қоғамдық 
сананы жаңғырту» идеологиялық 

платформасын қолдауға 
бағытталған Қазақстанның 

этномәдени бірлестіктерін 
шоғырландыру бойынша іс-

шараны ұйымдастыру» 

  «Алматы облысының орыс 
орталығы» қоғамдық бірлестігі 

(78 балл) 

22.  86.   «Діни қатынастар саласында 
кеңесшілік және практикалық 

көмек көрсету бойынша «Қауырт 
желінің» жұмысын ұйымдастыру» 

«Шапағат» деструктивті діни 
ағымдардан жапа шеккендерге 

көмек көрсету орталығы» ҚҚ 
(72 балл) 

 

 


