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 АРАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП 

 

Грант алушы: «Жігер. Абырой. Сана» қоғамдық қоры 

Гранттың тақырыбы: «Мемлекеттік жастар саясатын ақпараттық қолдау» 

Грант сомасы: 11 151 000 (он бір миллион жүз елу бір 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.) 

 

1 міндет. Мемлекеттік жастар саясатын ақпараттық сүйемелдеу бойынша іс-шаралар кешенін жүргізу 

 1 іс-шара. Жылдың ең үздік жас тұлғасын анықтауға арналған байқау ұйымдастыру.  Байқауды қыркүйек айының соңында 

ұйымдастыру жоспарланып отыр. Грант алушы тарапынан жылдың ең үздік жас тұлғасын анықтауға арналған байқау ұйымдастыру 

туралы байқау ережелерін бекіту жұмыстары жасалынды. Осы шара бойынша барлық индикаторларға қол жеткізілу нәтижесі 

қорытынды бағдарламалық есепте тапсырылады. (Приложение 1) 

 2 іс-шара. Еліміздегі жастар саясатына арналған арнайы тақырып бойынша деректі фильм және влог түсіру.  Аталған шара 

бойынша 1 видео влог және 1 деректі фильм сценарийлері бекітілді. Бекітілген сценарийлер бойынша түсірілім жұмыстары атқарылып 

жатыр. Қазіргі таңда екінші влог пен деректі фильмнің сценарийлері дайындалу барысында.  (Приложение 2)  

 3 іс-шара. Белсенді кем дегенде бес жастан сұхбат алу үшін арнайы іріктеу акциясын ұйымдастыру және алынған сұхбаттарды 

тарату. Жылдың ең үздік тұлғасын анықтап барысында, үздік шыққан бес тұлғадан сұхбат алынады.Сұхбат алу және жариялау жұмыстары 

қазан айында жүзеге асады. Осы шара бойынша барлық индикаторларға қол жеткізілу нәтижесі қорытынды бағдарламалық есепте 

тапсырылады. 

4 іс-шара. Еліміздегі жастар саясатына арналған арнайы тақырып бойынша мақалалар әзірлеу және жариялау. Уәкілетті органмен 

келісіліп жарияланатын мақалалар тізімі анықталды. Қазіргі таңда мақалалар жарияланып жатыр. Мақаланың мәтіні тексеріліп, әзірленді. 

Жарияланған мақалалар саны - 5. Соның ішінде – «Развитие волонтерского движения» тақырыбы бойынша екі мақала, «Профилактика 

суицида среди молодежи» тақырыбы бойынша бір мақала, «Обеспечение жильем работающую молодежь в гг. Нур-Султан, Алматы, 

Шымкент» тақырыбы бойынша 1 мақала жарияланды. Қайта жазылып жатқан мақалалар саны – 5. Мақалалар jas.kz, jaidarman.kz, nur.kz 

және т.б. сайттарына жарияланды. Жастар жылына байланысты жастар ресурстарын қолдау мақсатында 70 жарияланым болды. 

(Приложение 3) 
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5 іс-шара. Астана қаласында еркін форматта жастар арасында танымал, белсенді тұлғалармен кем дегенде 10 кездесу/мастер-

кластар ұйымдастыру. Қазіргі таңда белсенді тұлғалардың тізімі бекітілді. Өткізілетін орын мен уақыты талқыланып жатыр. Кездесулер 

қазан айынан жүргізіледі. Осы шара бойынша барлық индикаторларға қол жеткізілу нәтижесі қорытынды бағдарламалық есепте 

тапсырылады. (Приложение 4) 

6 іс-шара. Жастарға өтімді форматта арнайы таңдалған тақырыптар бойынша бейнероликтер дайындап, жастар арасында насихаттау. 

Бейнероликтер тақырыптары анықталып, бекітілді. Қазіргі таңда бейнероликтер дайындалып, әлеуметтік желілерде жарияланып жатыр. 

Жарияланған 6 бейнеролик, қалған 4 бейнероликтер дайындалу барысында, қазан айында әлеуметтік желілерде жарияланады. Осы шара 

бойынша барлық индикаторларға қол жеткізілу нәтижесі қорытынды бағдарламалық есепте тапсырылады. (Приложение 5) 

 

 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  

Жоспарланған 

іс-шаралардың 

орындалу 

толықтығы 

 

Растайтын 

құжаттары 

бар №___ 

қосымша 

1 - - - - - - - - 

 

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 

Уақыт тығыздылығына байланысты жоба аясындағы шараларды 

толық жүзеге асыра алмай қалу тәуекелдігі 

Тапсырыс беруші тарапынан берілген тапсырманың өзгеріске ұщырауына 

байланысты, тапсырманы орындап барысы кейінге шегерілген болатын. 

Жұмысты орындау барынша тез арада жоспарланады, күшімізді саламыз.  

 

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)  
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Қосымшаның нөмірі Міндеттің атауы Іс-шара атауы Растайтын құжаттар 

1 қосымша 

 

 

  

Мемлекеттік жастар 

саясатын ақпараттық 

суйемелдеу бойынша 

іс-шаралар кешенін 

жүргізу 

Жылдың ең үздік жас тұлғасын анықтауға арналған 

байқау ұйымдастыру. 

- Байқау туралы ереже; 

  

2 қосымша Еліміздегі жастар саясатына арналған арнайы 

тақырып бойынша деректі фильм және влог түсіру  

- Видео влогтың сценарийі; 

- Деректі фильмнің сценарийі;  

3 қосымша  Астана қаласында еркін форматта жастар арасында 

танымал, белсенді тұлғалармен кем дегенде 10 

кездесу/мастер-кластар ұйымдастыру 

- Белсенді тұлғалар тізімі; 

4 қосымша 

 

 

5 қосымша 

Еліміздегі жастар саясатына арналған арнайы 

тақырып бойынша мақалалар әзірлеу және жариялау 
- Мақалалар мәтіні; 

- Бекітілген мақалалар тізімі;  

- Дайджест;  

- Бекітілген бейнероликтер 

саны;  

- Жарияланған бейнероликтер 

тізімі; 

- Әлеуметтік желілердегі 

жарияланымдар.  

Жастарға өтімді форматта арнайы таңдалған 

тақырыптар бойынша бейнероликтер дайындап, 

жастар арасында насихаттау 

 

Есептің жалпы беттер саны: ___ 

    Директор /____________/ Е.Елеукен 

 Толтырылған күні: 10.09.2019  

 Мөрдің орны 

 

 


