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Грант беру туралы шартына  

№ 5 қосымша 

 

 

 АРАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП 

 

Грант алушы: «Алматы студенттер Альянсы» КҚ 

Гранттың тақырыбы: «Жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша іс-шараларды өткізу» 

Грант сомасы: 5 235 000 (бес миллион екі жүз отыз бес мың) теңге 

 

1. Есепті кезең І кезең 31 мамыр-29 тамыз 2019 жыл 

 

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. Жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша көшпелі іс-шаралар кешенін өткізу. 

1 іс-шара. «Жігер» әскери-патриоттық лагеріне дайындық жұмыстарын жасау: Жоба бойынша жұмыс тобы құрылды. Жобаның 

концепциясы бекітіліп, жұмыс жоспары құрастырылды. Жобаны жүзеге асыру бойынша серіктестермен келіссөздер жүргізілді. Жобаның өтуі 

бойынша құжаттар дайындалып, ҚР өңірлеріне, жергілікті атқару органдарына ақпараттық хат жолданды, интернет сайттарда, әлеуметтік 

желілерде жарияланымдар жарияланды. Лагерь ұйымдастыру үшін өтетін орынмен келіссөз жүргізілді. Сонымен қатар, әдістемелік 

нұсқаулық жоба барысында әріптестер тарапынан ұсынылатын болады. Лагерь аясында қолданылған әдістемелік нұсқаулық қорытынды 

есепте беріледі.   

2 іс-шара. Лагерьге қатысушыларды тарту және іріктеу үшін жастар арасында әскери-патриоттық видео конкурс ұйымдастыру: 

Лагерь бойынша хабарландырулар таратылып, шақыру және әуесқой видеороликтер түсірілді. Лагерьге қатысушыларды 14 облыс және 

Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларындағы әскери-патриоттық клуб мамандары, белсенді жастар арасынан іріктеу үшін хат жіберіліп, 

әлеуметтік желілерде және сайттарда хабарландыру жарияланды. Сонымен қатар жастар арасында ақпараттандыру жұмыстарын күшейту, 

қатысушылар арасынды бәсекелестікті күшейту мақсатында google форма құрылып, өтінімдер арнайы формамен қабылдануда. «Жігер» 

әскери-патриоттық лагеріне арнайы сайт құрылды (https://jigercamp2019.wixsite.com/mysite). Сонымен қатар, аталған байқаудың нәтижелері 

бойынша индикаторлар қорытынды есепте ұсынылатын болады. Себебі, байқау жұмыстарын қабылдау, қыркүйек айында да жүзеге 

асырылады және әділқазы алқаларының жұмысы қыркүйек айында атқарылып, конкурс ережесі бойынша хаттама жасалынады.  

3 іс-шара. «Жігер» әскери-патриоттық лагерін өткізу. Лагерь өткізу орны мен уақыты белгіленді. Лагерьдің тұжырымдамасы мен 

бағдарламасы жасалынды. Сонлай-ақ, аталған іс-шара жобаны жоспарлау барысында тамыз айында өткізуді қарастырған болатынбыз. Грант 

берушіге ресми хат жолдану арқылы лагерьдің өткізілу мерзімі қыркүйек айына ауыстырылды.  

https://jigercamp2019.wixsite.com/mysite
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4 іс-шара. Лагерь аясында әр түрлі бағыттағы шараларды ұйымдастыру. Әр түрлі бағыттағы шаралар үшін спикерлер мен арнайы 

қонақтармен келіссөз жүргізілді. Осы іс-шара бойынша индикаторлар қорытынды есепте ұсынылатын болады.  

5 іс-шара. Аймақтарда лагерьге қатысушылармен кері байланыс жасау. Аталған шара лагерь аяқталғаннан кейін атқарылатын 

болғандықтан, қорытынды есепте бұл шара бойынша барлық индикаторларға қол жеткізілу көрінісі ұсынылатын болады.  

6 іс-шара. Жобаны қорытындылау мақсатында Қоғамдық кездесу ұйымдастыру. Қараша айында бқл іс-шараны ұйымдастыру 

жоспарланған. 

 

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 

Өткізілген 

күні 

  

Өткізген орны 

(қала/ауыл 

мекенжайы) 

Қатысушы 

лар саны 

Қатысушылар

дың 

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) 

Тәуекел Ықтималдықты төмендету және салдарларды азайту стратегиясы 

Қатысушылардың келмей қалуы Лагерь уақытын арнайы қатысушылар үшін ыңғайлы уақытқа өзгерту 

Жастарға ақпараттың толыққанды жетпеуі Әлеуметтік желілерге жариялымдар жариялау, жергілікті атқарушы 

органдарға, әкімдіктерге хат негізінде ақпарат тарату 

 

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 қосымша «Жігер» әскери-патриоттық лагеріне дайындық жұмыстарын жасау Лагерьдің тұжырымдамасы 

Лагерьдің ережесі 

Әріптестерге ресми хаттар 
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Бекітілген жұмыс тобы 

Лагерь туралы жарияланған 

посттар тізім (сілтемелерімен) 

Таратпа материалдардың 

дизайндары 

Ақпараттық бейнероликтер 

(электронды нұсқасы) 

Баннердің дизайны 

Жарияланған мақалалар тізімі 

2 қосымша Лагерьге қатысушыларды тарту және іріктеу үшін жастар арасында әскери-

патриоттық видео конкурс ұйымдастыру 

Конкурстың ережесі 

Бекітілген әділқазылар алқасы 

Хабарландыру 

Ресми хаттар 

Конкурсқа қатысушылардың 

видеожұмыстары (электронды 

нұсқада) 

Лагерьге қатысуға өтінім 

білдіргендер тізімі 

Пресс-релиз 

Жарияланымдар 

 

Есептің жалпы беттер саны: ___________________ 

  

  Атқарушы директор  /____________/ Қуандық Ж.Б. 

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

 Толтырылған күні 17.09.2019 ж. 

 Мөрдің орны 

 

 

 

 


