
2019 жылғы «31» мамыр №59  

Грант беру туралы шартына  

№ 5 қосымша 

 

 АРАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП 

 

Грант алушы: «Қызылорда облыстық «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы» қоғамдық бірлестігі 

Гранттың тақырыбы: «Балалардың көзқарасын құрметтеу» 

Грант сомасы: 10 003 000 (он миллион үш мың) теңге 

 

1. Есепті кезең 

 

2. Әлеуметік жоба аясындағы іс-шараларды сипаттаңыз (грант шартына №3 қосымшаның іс-шараларын сипаттау тармағына 

(жобаның егжей-тегжейлі сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін көрсете отырып, 

есептілікті ұсыну сәтіне орындалған әрбір міндет бойынша сипатталған). Есепке қоса берілген растау құжаттары бар 

қосымшаның нөмірін көрсетіңіз.) 

 

Есепті кезеңде ұйым жоба бойынша келесі жұмыстар жүргізді: 

1 міндет. Отбасылық құндылықтарды әйгілі ету бойынша «Менің тату отбасым» атты әуесқой бейнефильмдер мен 

фотосуреттер конкурсын ҚР – ның барлық аймақтарында ұйымдастыру және өткізу. 

1 іс-шара. «Менің тату отбасым» атты әуесқой бейнефильмдер мен фотосуреттер конкурсын ҚР – ның барлық 

аймақтарында ұйымдастыру және өткізу. 

«Менің тату отбасым» атты әуесқой бейнефильмдер мен фотосуреттер байқауының ережесі әзірленді, онда шарттары, талаптары, 

өткізілу мерзімі көрсетілді. (Қосымша 1). Аталған ереже  zhasulan.kz сайтына жүктелді. 

«Менің тату отбасым» атты әуесқой бейнефильмдер мен фотосуреттер байқауының  жеңімпаздарын марапаттау рәсімі №10 хатқа 

сәйкес қыркүйек айында өткізіледі.  

Байқаудың ашық өтуін қамтамасыз ету үшін Instagram әлеуметтік желісінде байқаудың ресми парақшасы ашылды. (Қосымша 1). 

Байқаудың афишасы әзірленді.(Қосымша 3).  

Сондай-ақ әлеуметтік желілердегі ұйымдастырушылардың ресми аккаунттарында және жобаның арнайы аккаунтында конкурсқа 

қатысу үшін өтінімдерді қабылдаудың басталуы туралы хабарландыру орналастырылды және барлық жіберілген жұмыстар 

жарияланып жатыр (Қосымша 4). 

2 міндет. Кәмелетке толмаған жастар істері бойынша судьяларға, психологтарға, адвокаттарға, ауданаралық сот 

мамандарына арналған «Соттарда азаматтық істерді қарау барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» 

әдістемелік құралын әзірлеу. 

            1 іс-шара «Соттарда азаматтық істерді қарау барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» әдістемелік құралын 

әзірлеу. 
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«Соттарда азаматтық істерді қарау барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» әдістемелік құралы әзірленіп жатыр. «Сотт арда 

азаматтық істерді қарау барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» әдістемені дайындыйтын сарапшылар таңдалып алынды. 

Әдістемелік құралды әзірлейтін жұмыс тобы құрылды. Ұйым өкілдері «Құқық» қоғамдық қорының директоры Рыль Ольга 

Владимировнамен кездесіп, әдістемелік құралда және дөңгелек үстелде қарастырылатын мәселелерді талқылады. 

          2 іс-шара Судья, психолог, адвокат, ауданаралық сот мамандары, қоғам қайраткерлері, жастар ұйымдарының белсенді 

мүшелері, БАҚ өкілдерінің қатысуымен өтетін «Соттарда азаматтық істерді қарау барысындағы балалармен жұмыс істеу 

ерекшеліктері» тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастыру. 

Судья, психолог, адвокат, ауданаралық сот мамандары, қоғам қайраткерлері, жастар ұйымдарының белсенді мүшелері, БАҚ өкілдерін ің 

қатысуымен  «Соттарда азаматтық істерді қарау барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» тақырыбында дөңгелек үстел 

ұйымдастырылды. Дөңгелек үстел Қызылорда, Жамбыл облыстарында өтті (Қосымша 6).  Түркістан облысында жоспарланған дөңгелек 

үстел  №10 хатқа сәйкес 5 қыркүйекте өткізіледі. 

Қызылорда қаласында өткен дөңгелек үстелдің бағдарламасы және қонақтарға кувертка жасалды (Қосымша 7). Баспасөз парағы 

дайындалды (Қосымша 8). Қатысушылар тізімі жасалды (Қосымша 9). Әлеуметтік желілерде жарияланым жасалды (Қосымша 10). Фото -

видео түсірілім жасалды (Қосымша 11). Дөңгелек үстелде қарастырылған мәселелер бойынша 6 ұсыныс  жасалып, хаттамамен бекітілді 

жасалды (Қосымша 12). 

Тараз қаласында өткен дөңгелек үстелдің бағдарламасы әзірленді (Қосымша 13). Баспасөз парағы дайындалды (Қосымша 14).   

Қатысушылар тізімі жасалды (Қосымша 15).  Әлеуметтік желілерде жарияланым жасалды (Қосымша 16).Фото-видео түсірілім жасалды 

(Қосымша 17).  Дөңгелек үстелде қарастырылған мәселелер бойынша ұсыныстар жасалып, хаттамамен бекітілді жасалды (Қосымша 18).  

Аталған іс-шаралар бойынша паучок (180*80)  жасалды (Қосымша 19). 

Инстаграм желісінде тікелей эфир жүргізілді (Қосымша 20). 

3 міндет. Балалар мен ата-аналарға арналған отбасылық психотерапия бойынша зерттеулер мен бағдарламаларды жүргізу 

әдістемесін әзірлеу. 

   1 іс-шара Психотерапевт, отбасылық психолог мамандарының қатысуымен әдістемелік жинақ дайындау. 

Психотерапевт, отбасылық психолог мамандарының қатысуымен әдістемелік жинақ дайындалу үстінде. Астана дарыны орталығының 

директоры Майра Құрманбаевамен әдістемелік жинақты дайындау бойынша кездесу өтті (Қосымша 5). 
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Семинар, тренинг, дөңгелек үстел, форум және т. б. сияқты оқыту және ақпараттық-насихаттау іс-шараларын сипаттау кезінде кестені 

толтыра отырып, қатысушылар туралы мәліметтерді көрсетіңіз: 

№ Іс-шараның 

атауы 

Өткізілетін күні 

  

Өткізілетін 

орны 

(қала/ауыл 

мекенжайы

) 

Қатысушы 

лар саны 

Қатысушы

лардың 

санаттары 

Тартылған 

сарапшылар  

Жоспарла

нған іс-

шаралард

ың 

орындалу 

толықтығ

ы 

 

Растайтын 

құжаттары бар 

№___ қосымша 

1.   Қызылорда 

облысында 

«Соттарда 

азаматтық 

істерді қарау 

барысындағы 

балалармен 

жұмыс істеу 

ерекшеліктері» 

тақырыбында 

өткен дөңгелек 

үстел 

28.08.2019 Қызылорда 

қаласы, 

Облыстық 

оқу 

орталығы 

(Әйтеке би 

2). 

32 Жастар, 

педогог 

мамандар, 

заң  

өкілдері, 

БАҚ 

өкілдері. 

Қызылорда  

қалалық   

Полиция   

басқармасы  

жергілікті  

Полиция   

қызметі  

бөлімінің  

ювенальды      

Полиция  

бөлімшесінің аға 

учаскелік 

полиция  

инспкеторы, 

Полиция  

майоры     

Майбасарова  

Жанна  

Саттыгуловна,“

Қызылорда  

100% (Қосымша 6), 

(Қосымша 7), 

(Қосымша 8), 

(Қосымша 9), 

(Қосымша 10), 

(Қосымша 11), 

(Қосымша 12), 

(Қосымша 19), 

(Қосымша 20). 
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News”  

ақпараттық 

агенттігінің 

тілшісі Омарова  

Фариза 

Сәбитқызы, 

Бітім» медиация    

орталығы» ҚБ 

директоры  

Бактибаева  

Ляззат 

Шайзадақызы, 

Қалалық білім 

бөлімі 

жанындағы 

қамқорлық   

және 

қорғаншылық 

жөніндегі 

функцияларды 

жүзеге асыратын 

органның 

жетекші  

маманы Ақжігіт  

Гүлмира 

Мұзапбарқызы, 
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Психолог 

«Bilim 

foundation» ҚҚ –

ның   ұлттық  

мастер-тренері 

Раханова  

Сексенәліқызы 

Нұржамал. 

 

 

 

2.  Жамбыл 

облысында 

«Соттарда 

азаматтық 

істерді қарау 

барысындағы 

балалармен 

жұмыс істеу 

ерекшеліктері» 

тақырыбында 

өткен дөңгелек 

үстел 

28.08.2019 Тараз 

қаласы, 

Мектеп 

олимпиадал

рын және 

мектептен 

тыс іс-                               

шараларды 

өткізетін 

облыстық 

орталық 

(Пушкин к-

сі, 36 үй). 

104 Жастар, 

педогог 

мамандар, 

заң  

өкілдері, 

БАҚ 

өкілдері. 

Тараз қаласы 

әкімінің 

орынбасары - 

Олжабай 

Кенжебек 

Мамашбайұлы, 

Жамбыл облысы 

кәмелетке 

толмағандардың 

істері жөніндегі 

мамандандырыл

ған ауданаралық 

сотының 

100% (Қосымша 13), 

(Қосымша 14), 

(Қосымша 15), 

(Қосымша 16), 

(Қосымша 17), 

(Қосымша 18), 

(Қосымша 19), 

(Қосымша 20). 
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судьясы – 

Сұлтанова 

Тахмина 

Сабитқызы, 

Жамбыл-Тараз 

газетінің  бас 

редакторы  

қалалық 

маслихат 

депутаты, 

облыстық ата-

аналар 

комитетінің 

төрайымы 

Мырза – Ғали 

Эльмира 

Иниятқызы  , 

Тараз қалалық 

мамандандырыл

ған ювиналды 

заң кеңсесінің 

меңгерушісі 

Нұрахова 

Жұбаныш 

Сәбитқызы, 

«Өрлеу» БАҰО» 

АҚФ «Білім 
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3. Әлеуметтік жобаның тәуекелдері (осы бөлімде жобаның барысы мен нәтижесіне әсер етуі мүмкін ықтимал тәуекелдерді көрсету 

қажет) 

ТӘУЕКЕЛ ЖОҚ. 

Тәуекел Ықтималдықты төмендету және салдарларды азайту стратегиясы 

  

  

 

Ескерту: аралық бағдарламалық есеп бірнеше қосымшалардан тұруы тиіс. Осы есептің 2-тармағында сипатталған әрбір іс-шара 

немесе қызмет түрі барлық растайтын құжаттармен бірге жеке қосымшада көрсетілуі тиіс)  

Қосымшаның нөмірі Міндеттің атауы Растайтын құжаттар 

беру процесін 

психологиялық-

педагогикалық 

сүйемелдеу» 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

Смаилова Зере 

Өсербайқызы. 

 

3.          

4.          

5.          



8 

 

 
 

1 міндет. Отбасылық құндылықтарды әйгілі ету бойынша «Менің тату отбасым» атты әуесқой бейнефильмдер мен фотосуреттер 

конкурсын ҚР – ның барлық аймақтарында ұйымдастыру және өткізу. 

Қосымша 1 «Менің тату отбасым» атты әуесқой бейнефильмдер 

мен фотосуреттер байқауын өткізу 

  «Менің тату отбасым» атты 

әуесқой бейнефильмдер мен 

фотосуреттер байқауының ережесі 

Қосымша 2 «Менің тату отбасым» атты әуесқой бейнефильмдер 

мен фотосуреттер байқауын өткізу 

Байқаудың ресми парақшасы. 

Қосымша 3 «Менің тату отбасым» атты әуесқой бейнефильмдер 

мен фотосуреттер байқауын өткізу 

 Байқаудың афишасы 

Қосымша 4 «Менің тату отбасым» атты әуесқой бейнефильмдер 

мен фотосуреттер байқауын өткізу 

Хабарландырулардың скрин-шоттары. 
Байқау қатысушыларының жұмыстары 

3 міндет. Балалар мен ата-аналарға арналған отбасылық психотерапия бойынша зерттеулер мен бағдарламаларды жүргізу әдістемесін 

әзірлеу. 
 

Қосымша 5 

Балалар мен ата-аналарға арналған отбасылық психотерапия бойынша зерттеулер мен бағдарламаларды жүргізу 

әдістемесін әзірлеу. 

Астана дарыны орталығының 
директоры Майра Құрманбаевамен 
әдістемелік жинақты дайындау 
бойынша кездесу 

2 міндет. Кәмелетке толмаған жастар істері бойынша судьяларға, психологтарға, адвокаттарға, ауданаралық сот мамандарына арналған 

«Соттарда азаматтық істерді қарау барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» әдістемелік құралын әзірлеу. 

Қосымша 6 Судья, психолог, адвокат, ауданаралық сот 

мамандары, қоғам қайраткерлері, жастар 

ұйымдарының белсенді мүшелері, БАҚ өкілдерінің 

қатысуымен өтетін «Соттарда азаматтық істерді қарау 

барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» 

Қызылорда, Жамбыл облыстарында 
дөңгелек үстел өтті 
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тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастыру. 

Қосымша 7 Судья, психолог, адвокат, ауданаралық сот 

мамандары, қоғам қайраткерлері, жастар 

ұйымдарының белсенді мүшелері, БАҚ өкілдерінің 

қатысуымен өтетін «Соттарда азаматтық істерді қарау 

барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» 

тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастыру. 

Қызылорда облысында өткен 
дөңгелек үстелдің бағдарламасы және 
қонақтарға кувертка 

Қосымша 8 Судья, психолог, адвокат, ауданаралық сот 

мамандары, қоғам қайраткерлері, жастар 

ұйымдарының белсенді мүшелері, БАҚ өкілдерінің 

қатысуымен өтетін «Соттарда азаматтық істерді қарау 

барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» 

тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастыру. 

Қызылорда облысында өткен 
дөңгелек үстелдің баспасөз парағы 

Қосымша 9 Судья, психолог, адвокат, ауданаралық сот 

мамандары, қоғам қайраткерлері, жастар 

ұйымдарының белсенді мүшелері, БАҚ өкілдерінің 

қатысуымен өтетін «Соттарда азаматтық істерді қарау 

барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» 

тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастыру. 

Қызылорда облысында өткен 
дөңгелек үстелге қатысушылар тізімі 

Қосымша 10 Судья, психолог, адвокат, ауданаралық сот 

мамандары, қоғам қайраткерлері, жастар 

ұйымдарының белсенді мүшелері, БАҚ өкілдерінің 

қатысуымен өтетін «Соттарда азаматтық істерді қарау 

барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» 

тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастыру. 

Қызылорда облысында өткен 
дөңгелек үстелдің әлеуметтік 
желілерде жарияланымы 
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Қосымша 11 Судья, психолог, адвокат, ауданаралық сот 

мамандары, қоғам қайраткерлері, жастар 

ұйымдарының белсенді мүшелері, БАҚ өкілдерінің 

қатысуымен өтетін «Соттарда азаматтық істерді қарау 

барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» 

тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастыру. 

Фото-видео түсірілім 

Қосымша 12 Судья, психолог, адвокат, ауданаралық сот 

мамандары, қоғам қайраткерлері, жастар 

ұйымдарының белсенді мүшелері, БАҚ өкілдерінің 

қатысуымен өтетін «Соттарда азаматтық істерді қарау 

барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» 

тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастыру. 

Қызылорда облысында өткен 
дөңгелек үстелдің хаттамасы мен 
ұсыныстар 

Қосымша 13 Судья, психолог, адвокат, ауданаралық сот 

мамандары, қоғам қайраткерлері, жастар 

ұйымдарының белсенді мүшелері, БАҚ өкілдерінің 

қатысуымен өтетін «Соттарда азаматтық істерді қарау 

барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» 

тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастыру. 

Жамбыл облысында өткен дөңгелек 
үстелдің бағдарламасы және 
қонақтардың куверткасы 

Қосымша 14 Судья, психолог, адвокат, ауданаралық сот 

мамандары, қоғам қайраткерлері, жастар 

ұйымдарының белсенді мүшелері, БАҚ өкілдерінің 

қатысуымен өтетін «Соттарда азаматтық істерді қарау 

барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» 

тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастыру. 

Жамбыл облысында өткен дөңгелек 
үстелдің баспасөз парағы 

Қосымша 15 Судья, психолог, адвокат, ауданаралық сот 

мамандары, қоғам қайраткерлері, жастар 

Жамбыл облысында өткен дөңгелек 
үстелге қатысушылар тізімі 
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ұйымдарының белсенді мүшелері, БАҚ өкілдерінің 

қатысуымен өтетін «Соттарда азаматтық істерді қарау 

барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» 

тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастыру. 

Қосымша 16 Судья, психолог, адвокат, ауданаралық сот 

мамандары, қоғам қайраткерлері, жастар 

ұйымдарының белсенді мүшелері, БАҚ өкілдерінің 

қатысуымен өтетін «Соттарда азаматтық істерді қарау 

барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» 

тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастыру. 

Жамбыл облысында өткен дөңгелек 
үстелдің әлеуметтік желілерде 
жарияланымы 

Қосымша 17 Судья, психолог, адвокат, ауданаралық сот 

мамандары, қоғам қайраткерлері, жастар 

ұйымдарының белсенді мүшелері, БАҚ өкілдерінің 

қатысуымен өтетін «Соттарда азаматтық істерді қарау 

барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» 

тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастыру. 

Фото-видео түсірілім 

Қосымша  18 Судья, психолог, адвокат, ауданаралық сот 

мамандары, қоғам қайраткерлері, жастар 

ұйымдарының белсенді мүшелері, БАҚ өкілдерінің 

қатысуымен өтетін «Соттарда азаматтық істерді қарау 

барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» 

тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастыру. 

Жамбыл облысында өткен дөңгелек 
үстелдің хаттамасы мен ұсыныстар 

Қосымша 19 Судья, психолог, адвокат, ауданаралық сот 

мамандары, қоғам қайраткерлері, жастар 

ұйымдарының белсенді мүшелері, БАҚ өкілдерінің 

қатысуымен өтетін «Соттарда азаматтық істерді қарау 

Дөңгелек үстел бойынша паучок 
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барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» 

тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастыру. 

Қосымша 20 Судья, психолог, адвокат, ауданаралық сот 

мамандары, қоғам қайраткерлері, жастар 

ұйымдарының белсенді мүшелері, БАҚ өкілдерінің 

қатысуымен өтетін «Соттарда азаматтық істерді қарау 

барысындағы балалармен жұмыс істеу ерекшеліктері» 

тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастыру. 

Инстаграм желісінде тікелей эфир 

Есептің жалпы беттер саны: ___________________ 

   __________________/____________/ ____________________ 

  Лауазымы, басшының, немесе орынбарасының Аты-жөні (болған жағдайда)  

 Толтырылған күні ____________  

 Мөрдің орны 

 

Таныстым  

Төраға  

____________Акмурзаева К.Е. 

Мөрдің орны 

 

  

 


