
АРАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП

Грант алушы: «Жастар Үні» жастар қоғамдық бірлестігі
Гранттың тақырыбы: «Жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау» жобасы
Грант сомасы: 20000000 теңге

1. Есепті кезең: 2019 жыл, тамыз- қыркүйек

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.)

       1 міндет. Жастардың дене шынықтырумен және спортпен шұғылдануға уәждені және адамның аса маңызды құндылығы
ретінде денсаулықты сақтауға қарым-қатынасты қалыптастыру.

1) Іс-шара. Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларында жастар арасында Спартакиадалық ойындар ұйымдастыру.
Жастар арасындағы спорт пен салауатты өмір салтын насихаттау бойынша  Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларында жастар арасында
спорттың жеті түрін қамтитын спартакиадалық жарыс өтпек. Бүгінгі  таңда жарыстың ережесі мен баннері,  өту жоспары дайын
және тапсырыс берушіге табысталған және келісілген. 

2) Іс-шара. Алматы қаласында студент жастар арасында Футболдан турнир ұйымдастыру. 

Аталмыш міндетті  іске  асыру мақсатында  Алматы қаласында  ЖОО-ры студенттері  арысында 16 команданың қатысуымен футбол
турнирі ұйымдастырылды. Футбол турнирі тартысты өтіп, жеңімпаз командалар қомақты дәрежедегі қаржылай сыйлыққа ие болды.
Барлық қатысушылар марапатқа ие болды және арнайы видео, фотолармен әрленді. 

2 міндет. Дене шынықтыру және спорт арқылы жастардың моральдық-адамгершілік қасиеттерін дамыту.
1) Іс-шара. «Салауатты өмір салтын сақтайық» атты тақырыпта эссе байқауы.     

Бұл  міндетті  жүзеге  асыру  мақсатында  біз  республикалық  деңгейде  «Салауатты  өмір  салтын  сақтайық»  атты  тақырыпта  жастар
арасында эссе байқауын ұйымдастырып жатырмыз. Қыркүйек пен қараша айларын қамтитын эссе байқауында еліміздің әр аймағынан
түрлі жастар қатысуда. Эссе жеңімпаздарын қаржылай сыйлықтары күтіп тұр. 



2) Іс-шара. «Дені сау ұлт» челленджі
   Сонымен қатар жастарды спортқа шақыру мақсатында республикалық деңгейде челлендж ұйымдастыру идеясы бойынша тапсырыс
берушіге челлендж сценарийі берілді.

3)Іс-шара. Жастарды ынталандыру бойынша мотиваторлар жасау
Ал жастарды спортқа ынталандыру мақсатында мотиваторлар жасалынып, оның дизайні тапсырыс берушімен келісіліп,  әлеуметтік
желілерде ротациялануда. 

3 міндет. Еліміздің үздік спортшылары мен олардың спорттағы жетістіктері арқылы салауатты өмір салтын насихаттау.
1) Іс-шара. Жастарды ынталандыру бойынша бейнероликтер түсіру. 

Бұл  мақсатты  іске  асыру  үшін  бүгінде  бейнероликтердің  сценарийлерін  жазып,  тапсырыс  берушімен  келісудеміз.
Бейнероликтерге елімізге танымал спорт саласындағы азаматтар түсетін болады. 

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)

Қатысуш
ы

лар саны

Қатысушыл
ардың

санаттары

Тартылған
сарапшылар 

Жоспарланған іс-
шаралардың

орындалу
толықтығы

Растайт
ын

құжатта
ры бар
№___

қосымш
а

1. «Салауатты
өмір салтын

сақтайық» атты
республикалық
эссе байқауы

7 Қыркүйек – 7
қараша

Республика
бойынша

90 адам жастар Журналистер
мен

филологтар

Эссенің  ережесі
тапсырыс берушімен
келісілді.  Эссе
байқауы  қызу
жүруде.

1

2. Алматы   28 қыркүйек Алматы 16 ЖООрының    Футбол Футбол  турнирінің 2



қаласында
футбол

турнирін
ұйымдастыру

қаласы,
«Спартак»

футбол
алаңы(Горьки

й атындағы
парктің жаны)

команда студенттері төрешілері баннері, ережесі, өту
уақыты, жарнамалық
афишасы  мен  өтетін
орны  тапсырыс
берушімен  толық
келісілді.  Турнир
грант  ережесіне
толық сай өтті. 

3. Алматы және
Нұр-Сұлтан
қалаларында
спартакиада

ұйымдастыру

Қазан айында Алматы мен
Нұр Сұлтан
қалаларында

Әр қалада
250

адамнан

Жастар Спартакиада
спорттары
бойынша
төрешілер

Спартакиаданың
баннері  тапсырыс
берушімен  келісілді.
Ережесі  келісілу
үстінде. 

3

4. Афиша жасау Тамыз-қараша Интернет
желісінде

50 афиша    Барлық 
санаттағы 
жандарға 
арналған

Кәсіби
дизайнер

Афишалардың  үш
түрлі  дизайнда
тапсырыс  берушіге
ұсынылды.  Қазіргі
таңда  келісілу
үстінде. 

4

5. Бейнероликтер
түсіру,

ротациялау

Тамыз-қараша Түсірілім
Алматы

қаласында,
ротациялау
әлеуметтік

желіде

5
бейнероли

к

Барлық
санаттағы
жандарға
арналған

Атақты 
спортшылар

Бейнероликтердің
сценарийлері
тапсырыс  берушіге
ұсынылды.  Бүгінде
келісілу үстінде. 

5

6. «Дені сау Ұлт»
челленджі

Қыркүйек-
қараша

Республика
бойынша

челлендж Жастар - Челлендж  тапсырыс
берушіге  түсіру
идеясы  ұсынылды.
Қазіргі  таңда  келісу
процесінде. 

6



3. Әлеуметтік жобаның тәуекелдері  (осы бөлімде жобаның барысы мен нәтижесіне әсер етуі мүмкін ықтимал тәуекелдерді көрсету
қажет)

4.
Тәуекел Ықтималдықты төмендету және салдарларды азайту стратегиясы

Жастардың спартакиаға қатысуындакемшіліктердің орын алуы
Спартакиада  бойынша  арнайы  алдын-ала  жоспар  құрылып,  қатысушылар  нақты
іріктеліп алынады. Оны екі қалада ұйымдастыру бойынша мәселелер туындамауы
тиіс. 

Спорттық шараларға қатысушылардың денсаулықтарында сыр беруі
Бұл  жағдайдың  алдын-алу  мақсатында  біз  арнайы  медициналық  қызметкерлерді
шақыратын боламыз. 

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

№1 «Салауатты өмір салтын сақтайық» эссе
байқауы

Эссе ережесі, эссенің электронды
жарнамасы,  сайт пен әлеуметтік
желілердегі  жариялымы,  келіп
түскен эсселер

№2 Студент жастар арасындағы футбол турнирі Футболдың  ережесі,
бағдарламасы,  баннері,
электронды  афишасы,
сертификаттар афишасы, футбол
жайлы  сайттағы  жариялым,
қатысушы  командалардан
сұраным қағазы, фотосуреттер. 

№3 Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласындағы
спартакиада сайыстары

Спартакиадалардың  баннері,
ережесі

№4 Жастарды ынталандыру афишалары Афишалар

№5 Бейнероликтер Бейнероликтердің сценарийі



№6 Жастарды спортқа шақыру челленджі Челлендждің идеясы

Есептің жалпы беттер саны: ___________________
   __________________/____________/ ____________________
  Лауазымы, басшының, немесе орынбарасының Аты-жөні (болған жағдайда) 

Толтырылған күні ____________ 
Мөрдің орны

Таныстым
Директор ________________  Касенғалиев А.С.
      ( қолы, МО)


