
Грантты беру туралы шарттың  «6» қыркүйек 2019жылғы №125 

№5-ші Қосымшасы  

 

 

БАҒДАРЛАМАНЫҢ АРАЛЫҚ ЕСЕБІ 

 

Гранталушы: «Атырау облысының Азаматық Альянсы» заңды тұлғалар бірлестігі  

Грант тақырыбы: Атырау облысындағы  ҮЕҰ әлеуетінің тұрақтылығына жәрдемдесу 

Грант соммасы: 2 262 000 (Екі миллион екі жүз алпыс екі мын) теңге 

 

1. Есеп беру кезеңі: қыркүйек-қазан 2019 ж 

       1 Міндет: Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына ҮЕҰ-ды дамыту және тұрақты жұмыс істейтін азаматтық орталықты 

ұйымдастыру арқылы олардың әлеуетін арттыру мәселелері бойынша кәсіби практикалық көмекті алуға арналған  жағдайлар туғызу  

 

1 Шара. Өңірде үкіметтік емес сектор үшін, үкіметтік емес ұйымдарға кәсіби, консультациялық көмек алу үшін Азаматтық 

орталықпен біріге отырып жағдай жасау.   

 Қазіргі таңда Атырау облысы бойынша 127 ҮЕҰ тіркелген, оның ауылдық жердегілері 38.  

 Қыркүйек айынан бері, Атырау облысындағы ҮЕҰ әлеуетінің тұрақтылығына жәрдемдесу барысында консультациялық кеңестер 

жүрізіліп келеді. ҮЕҰ-ға ақпараттық-консультациялық көмек көрсету. Азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес 

ұйымдар  қызметінің  тиімділігін арттыруға жәрдемдесу. Азаматтық сектор арасында ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жүйесін дамытуға ықпал 

ету. Мемлекеттік бағдарламалар мен әлеуметтік жобаларды іске асыруда ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету. Өңір аумағындағы 

азаматтық бастамаларды дамытуға ықпал ету мақсатында кеңестер беріліп, семинар тренинг ұйымдастырылды. Семинар тренингте 

грант түрлері, басым бағыттар, өтінім толтыру мақсатында жиі жіберілетін қателер және оны болдырмау жолдары, жоба қалай 

жазылады және мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа өтінім тапсыру үлгісі қандай болмақ осы тақырыптарда ақпараттық-

консультациялық кеңестер жан-жақты талқыланып, егжей-тегжей түсіндірілді. Өңірде үкіметтік емес сектор үшін, үкіметтік емес 

ұйымдарға кәсіби, консультациялық көмек алу семинар Атырау облысы Азаматтық орталықта өтті. Мекен жайы Атырау қаласы, 

Махамбет көшесі,88 үй, 2 қабатта. Тренингке 25 адам қатысты. 7 қазан 2019 жылы Атырау облысының салықтық, қаржылық, 

заңнамалық кеңес беру бойынша облыстық және аудандық мекемелерге  жобасының іске асырылуына байланысты хаттар жазылды. 

 Баннер (паук), брошюра, үлестірме материалдар жасалды. Әлеуметтік желілерде хабарландырулар мен жарияланымдар орнатылды.  
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1 Шара. Өңірде үкіметтік емес сектор үшін, үкіметтік емес ұйымдарға кәсіби, консультациялық көмек алу үшін Азаматтық 

орталықпен біріге отырып жағдай жасау.   

  

№ Іс-шара атауы Жүргізілген 

күні 

 

Өткізілген 

жері 

(қала/село 

мекен жайы) 

Қатысушы

ның саны 

Қатысушы 

санаттары 

Мамандарды 

тартуы 

Жоспарланған 

іс-шаралардың 

толықтығы 

Растайтын 

құжаттармен 

бірге № ___ 

қосымша 

1.   Өңірде үкіметтік 

емес сектор үшін, 

үкіметтік емес 

ұйымдарға кәсіби, 

консультациялық 

көмек алу үшін 

Азаматтық 

орталықпен біріге 

отырып жағдай 

жасау.   

 9 қазан   Атырау 

қаласы, 

Махамбет 

көшесі, 88 үй, 

Атырау 

облысының 

Азаматтық 

Орталық 

 25 

 

  

  ЖШС, ҮЕҰ 

басшылары, 

есепшілері, 

жетекшілері, 

мамандары 

Қалмуханова 

Р-кеңесші 

 25  % Кеңес беру 

журналының 

көшірмесі 

 

2. Әлеуметтік жобаның тұрақтылығы жоба  бойынша шара өткізілгеннен кейін, өңіріміздегі ҮЕҰ-дың даму барысы туралы ақпарат алып отыру 

және ҮЕҰ-дың   мақсатты дамуына  біліктілігін арттыруға мүмкіндік жасаймыз 

 

Тұрақтылығы Өңіріміздегі ҮЕҰ-дың даму барысы туралы ақпарат 

Жоба бойынша кеңес алу шарасына қатысушылардың аздығына қарамастан 

жобаны жүйелі түрде дамыту 

Өңір аумағындағы азаматтық бастамаларды дамытуға ықпал ету 

мақсатында кеңестер беріліп, семинар тренинг ұйымдастырылды 
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Қосымша нөмірлері Міндеттер атауы  Растайтын құжаттар 

1 қосымша Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарына ҮЕҰ-

ды дамыту және тұрақты жұмыс істейтін 

азаматтық орталықты ұйымдастыру арқылы 

олардың әлеуетін арттыру мәселелері бойынша 

кәсіби практикалық көмекті алуға арналған  

жағдайлар туғызу 

Журнал көшірмесі, хаттар, брошюра, 

суреттер, баннер (паук),жарияланымдар  

 

 

 

 

«Атырау облысының Азаматық Альянсы»  

заңды тұлғалар бірлестігінің атқарушы директоры 

______________  А. К. Асамбаева 
(қолы, МО) 

 

  

 

Толтырылған күні: _______________ 

Мөрдің орны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


