
 

 

                                                                               ҚОРЫТЫНДЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП 

 

  

Грант алушы: «Атырау облысының Азаматтық Альянсы» заңды тұлғалар бірлестігі  

Грант тақырыбы: Атырау облысындағы  ҮЕҰ әлеуетінің тұрақтылығына жәрдемдесу 

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

 

1. Есеп беру кезеңі: 2019 жылдың 6 қыркүйек– 6 желтоқсан аралығы 

2. Әлеуметік жоба аясындағы іс-шараларды сипаттаңыз  

 

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 Іс-шара. Өңірде үкіметтік емес сектор үшін, үкіметтік емес ұйымдарға кәсіби, консультациялық көмек алу үшін Азаматтық 

орталықпен біріге отырып жағдай жасау.   
 Бүгінгі күні Атырау облысы бойынша 448 ҮЕҰ тіркелген. Қыркүйек айынан бастап, ауылдық ҮЕҰ-ды азаматтық қоғамдық 

дамыту бойынша қойылған сұрақтарға Атырау қаласы, Азаматтық орталықта Атырау облысының Азаматтық Орталығымен бірге  

кездесу арқылы кеңестер берілді. Кеңес беру журналы жасақталды. Салықтық, қаржылық, заңнамалық кеңес беру бойынша, облыстық 

және аудандық мемлекеттік мекемелеріне 10 хат жазылды. 9 қазанда өткен семинарға іс-шара аясында консультациялық кеңестер 

берілді. Консультациялық кеңес беру журналы ашылып, Азаматтық орталықпен біріге 200-ден аса адамға кеңестер берілді.   

 Әдістемелік құрал, флаер, баннер, паук, брошюра жасалды.  Әдістемелік нұсқаулықта эксперттің пікірі жазылды. Әлеуметтік 

желілерде жоба бойынша ақпараттар орналасқан бетшелер бар (1 қосымша) 

  

2-Міндет. Консультациялық, әдістемелік, білім беру және ҮЕҰ-ны құру және қызметі мәселелері бойынша басқа да қызметтерді, 

оның ішінде дерекқор, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік гранттар мен сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, 

«Атамекен» бағдарламасы және ҮЕҰ-ға арналған басқа да мүмкіндіктер бойынша қызметтер көрсету.  

            

1 Іс-шара. Облыс орталығында ҮЕҰ-дарға арнап 4-семинарды мына сұрақтар бойынша өткізу:    

                 1.«Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа, мемлекеттік гранттарға қалай жоба жазу керек?»,  

                 2. «ҮЕҰ-дарға арналған мемлекеттік сыйлықақыларға қандай құжаттар тапсыру керек?» және тағы басқа сауалдар бойынша 

 

     Аталмыш іс-шара бойынша 9 қазанда Атырау қаласында Атырау облысының Азаматтық Орталығында өткен семинар тренингке 27 

адам қатысты. Семинар тренинг бағдарламасы, пресс-релизі, қатысушылар тізімі, жарияланымы, афишасы, фотолар, эксперт пікірі беріледі. 

Сонымен қатар, осы іс-шара бойынша кері байланыс, анкеталық талдау.  

 



2 

 

 
 

   Аталмыш іс-шара бойынша 25 қазанда  Атырау қаласында Атырау облысының Азаматтық Орталығында өткен семинар 

тренингке 25 адам қатысты. Семианар-тренинг бағдарламасы, пресс-релизі, қатысушылар тізімі, жарияланымы, афишасы, фотолар, эксперт 

пікірі берілді.  

   Аталмыш іс-шара бойынша 13 қазанда  Атырау қаласында Атырау облысының Азаматтық Орталығында мемлекеттік органдар 

мен ҮЕҰ-дар арасында өткен диалогтық алаңға 30 адам қатысты. Мемлекеттік органдардан: Атырау облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 

департаментінің Түсіндіру жұмысы басқармасынан, Атырау облысы Әділет департаментінінен, Атырау облысы кәсіпкерлер палатасынан, 

ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Атырау облыстық статистика Департаментінен және азаматтарға арналған үкімет 

мемлекеттік корпорациясы КЕ акционерлік қоғамының Атырау облысы бойынша филиалының өкілдері мен өңірдегі ҮЕҰ-дарының 

жетекші басшы мамандары қатысты. ҮЕҰ дар мен мемлекеттік органдар арасындағы көптеген шешілмей жүрген мәселелер бойынша 

сұрақтар қойылып, мемлекеттік орган мамандары жауап берді. Көптеген сауалдар салықтық кіріс туралы болды. Түсіндіру, бағыт бағдар 

беруде қатысушылар мардымды жауаптар алды. Қатысушылар дөңгелек үстелге белсенді қатысты. Дөңгелек үстелдің бағдарламасы, пресс-

релизі, қатысушылар тізімі, жарияланымдар, афиша, фотолар және қатысушылар пікірі жасалды. (2 қосымша)  

 Аталмыш іс- шара бойынша Атырау облысының Азаматтық Альянсы кеңсесінде ауылдық ҮЕҰ ашу жолдары мен оларды қалай 

жүзегеасыру бағытында консультациялық кеңестер берілді.  

  

3 Міндет. Ақпараттық өнімдерді оқытуды және таратуды жүргізу арқылы өңірлік ҮЕҰ әлеуетін күшейту.  

Іс-шара. БАҚ-да жарияланым ұйымдастыру.  

 Аталған іс-шара бойынша БАҚ-та грант туралы, олардың тапсырмалары мен мақсаттары туралы жарияланым шықты. Әлеуметтік 

желілерде байланыс орнады. Семинар тренингке қатыса алмағандар, желідегі парақшаларымыздан оқып, байланысқа шығып, көмектер 

алды.  

 

      Келісім шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің түпкілікті жария етілуі  

      Баспасөз конференциясы.   
Аталған іс-шара бойынша 26 қараша күні Атырау облысының Азаматтық Орталығында ҮЕҰ-дардың әлеуетін бұқаралық ақпарат 

құралдарында күшейту мақсатында, іс-шараларды ұйымдастырып отырған «Атырау облысының Азаматтық Альянсы» ЗТБ «Атырау 

облысындағы ҮЕҰ әлеуетінің тұрақтылығына жәрдемдесу тақырыптары бойынша, ақпараттық өнімдерді қалай жариялауға болады, 

оөырманның назарын қалай аудару керек екендігі туралы айтылды. Көптеген ҮЕҰ мамандары мен жаңадан өз ұйымын ашып іске араласып 

жатқан жастар өз қызығушылықтарын білдірді. Бағдарлама, пресс-релиз, хабарландыру жасақталды (3 қосымша)  

 

  Семинар, тренинг, дөңгелек үстел, форум және т. б. сияқты оқыту және ақпараттық-насихаттау іс-шараларын сипаттау кезінде 

кестені толтыра отырып, қатысушылар туралы мәліметтерді көрсетіңіз:  
  



3 

 

 
 

№ 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 

 27 

 

  

  ЖШС, ҮЕҰ 

басшылары, 

есепшілері, 

жетекшілері, 

мамандары 

Қалмуханова 

Рая –кеңесші 

Спикерлер 

Қауысқалиева 

Ж, Есениязова 

М 

 80  % 1 қосымша 

2 Облыс орталығында 

ҮЕҰ-дарға арнап,  4-

семинарды мына 

сұрақтар бойынша 

өткізу:    

                 

1.«Мемлекеттік 

әлеуметтік 

тапсырысқа, 

мемлекеттік 

гранттарға қалай 

жоба жазу керек?», 

2.«ҮЕҰ-дарға 

арналған 

мемлекеттік 

сыйлықақыларға 

қандай құжаттар 

тапсыру керек?» 

және тағы басқа 

25 қазан Атырау 

қаласы, 

Махамбет 

көшесі, 88 үй, 

Атырау 

облысының 

Азаматтық 

Орталық 

25 адам ЖШС, ҮЕҰ 

басшылары, 

есепшілері, 

жетекшілері, 

мамандары 

Спикерлер: 

Ж.Қауысқалие

ва 

С.Жұмағұлова 

100 % 2 қосымша 
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сауалдар бойынша 

3  Облыс орталығында 

ҮЕҰ-ға арнап 

мемлекеттік 

органдар мен ҮЕҰ-

дар арасында 

диалогтық алаң 

ұйымдастырылды. 

13 қараша Атырау 

қаласы, 

Махамбет 

көшесі, 88 үй, 

Атырау 

облысының 

Азаматтық 

Орталық 

30 адам Мемлекеттік 

органдар 

өкілдері, 

ҮЕҰ, ЖШС, 

ЖК 

жетекшілері 

және жас 

мамандар 

Атырау облысы 

бойынша 

Мемлекеттік 

кірістер 

департаментінің 

Түсіндіру жұмысы 

басқармасының, 

Атырау облысы 

кәсіпкерлер 

палатасы, адами 

капиталды дамыту 

бөлімінің, Атырау 

облысы Әділет 

департаменті 

заңды тұлғаларды 

тіркеу бөлімінің,     

ҚР Ұлттық 

экономика 

министрлігі 

Статистика 

комитеті Атырау 

облыстық 

статистика 

Департаментінің, 

Азаматтарға 

арналған үкімет 

мемлекеттік 

корпорациясы КЕ 

акционерлік 

қоғамының 

Атырау облысы 

100 % 3 қосымша 
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бойынша 

филиалының 

өкілдері қатысты 

4 БАҚ-та жарияланым 

ұйымдастыру және 

баспасөз 

конференциясы 

26 қараша Атырау 

қаласы, 

Махамбет 

көшесі, 88 үй, 

Атырау 

облысының 

Азаматтық 

Орталық 

15 адам ҮЕҰ, 

бірлестік, 

қоғам 

жетекшілері 

мен ұйым 

басшылары 

Қазақстан 

журанлистер 

одағының мүшесі, 

журналист 

Г.Жармұханбетов

а 

50% 4 қосымша 

 

Кестені толтырыңыз және жоспарланған нәтижелердің алынған нәтижелерге сәйкестігін сипаттаңыз 

 

Жобаның мақсаты: 

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. 

Жобаның ұзақ мерзімді нәтижесі: Өңірде үкіметтік емес сектор үшін, үкіметтік емес ұйымдарға кәсіби, консультациялық көмек алу 

үшін Азаматтық орталықпен біріге отырып жағдай жасау. 

Міндет Міндеттің 

аясындағы іс-

шаралар 

 

Зерттеу нәтижелері 

бойынша алынған өнімдер 

(іс-шараларға) 

Қысқа мерзімді қол 

жеткізілген нәтижелер 

(міндеттерге) 

Индикаторлар 

жоспар іс жүзінде 

  Қазақстанның 

үкіметтік емес 

ұйымдарына 

ҮЕҰ-ды дамыту 

Өңірде үкіметтік 

емес сектор үшін, 

үкіметтік емес 

ұйымдарға кәсіби, 

1. Кеңес алу журналы 

2. Ресми хат 

3. Эксперттің пікірі 

4. Әдістемелік құралы 

Бүгінгі күні Атырау облысы 

бойынша 448 ҮЕҰ тіркелген. 

Қыркүйек айынан бастап, ауылдық 

ҮЕҰ-ды азаматтық қоғамдық 

дамыту бойынша қойылған 

1. Кеңес алу 

журналы -1 

2. Ресми хат-

10 

 1. Кеңес 

алу журналы -1 

2. Ресми 

хат-10 



6 

 

 
 

және тұрақты 

жұмыс істейтін 

азаматтық 

орталықты 

ұйымдастыру 

арқылы олардың 

әлеуетін 

арттыру 

мәселелері 

бойынша кәсіби 

практикалық 

көмекті алуға 

арналған  

жағдайлар 

туғызу 

консультациялық 

көмек алу үшін 

Азаматтық 

орталықпен біріге 

отырып жағдай 

жасау. 

5. Брошюра 

6. Флаер 

7.  Баннер 

8.  паук 

 

сұрақтарға Атырау қаласы, 

Азаматтық орталықта Атырау 

облысының Азаматтық 

Орталығымен бірге  кездесу арқылы 

кеңестер берілді. Кеңес беру 

журналы жасақталды. Салықтық, 

қаржылық, заңнамалық кеңес беру 

бойынша, облыстық және аудандық 

мемлекеттік мекемелеріне 10 хат 

жазылды іс-шара аясында 

консультациялық кеңестер берілді. 

Консультациялық кеңес беру 

журналы ашылып, Азаматтық 

орталықпен біріге 201 адамға 

кеңестер берілді.   

Әдістемелік құрал, флаер, баннер, 

паук, брошюра жасалды.  

Әдістемелік нұсқаулықта эксперттің 

пікірі жазылды. Әлеуметтік 

желілерде жоба бойынша ақпараттар 

орналасқан бетшелер бар 

3. Эксперттің 

пікірі-1 

4. Әдістемелік 

құрал -10 

5. Брошюра-10 

6. Флаер-10 

7. Баннер-1 

8.  Паук-1 

 

 

 

 

 

 

 

3.Эксперттің 

пікірі-1 

4.Әдістемелік 

құрал -10 

5.Брошюра-10 

6.Флаер-10 

7.Баннер-1 

8. паук-1 

 

 

 

 

 

Консультациялық, 

әдістемелік, білім 

беру және ҮЕҰ-ны 

құру және қызметі 

мәселелері 

бойынша басқа да 

қызметтерді, оның 

ішінде дерекқор, 

мемлекеттік 

әлеуметтік 

тапсырыс, 

мемлекеттік 

гранттар мен 

сыйлықақылар, 

қоғамдық кеңестер, 

«Атамекен» 

бағдарламасы және 

ҮЕҰ-ға арналған 

басқа да 

Облыс орталығында 

ҮЕҰ-дарға арнап 4-

семинарды мына 

сұрақтар бойынша 

өткізу:    

                 1.«Мемлекеттік 

әлеуметтік тапсырысқа, 

мемлекеттік гранттарға 

қалай жоба жазу керек?»,  

                 2. «ҮЕҰ-дарға 

арналған мемлекеттік 

сыйлықақыларға қандай 

құжаттар тапсыру 

керек?» және тағы басқа 

сауалдар бойынша 

1.Білім алып шығушылардың саны 

2.Қатысушылар тізімі 

3. семинар бағдарламасы 

4.Фотосуреттер 

5.Кері байланыс анкетасы 

6. Анкеталық талдау 

7.тарату материалдары 

8. пресс-релиз 

9.Жарияланым 

10.Пікірлер 

Атырау қаласында Атырау 

облысының Азаматтық 

Орталығында өткен 1 семинар 

тренингке 27 адам қатысты. 

2 іс-шара бойынша 25 адам қатысты. 

3 іс-шара бойынша мемлекеттік 

органдар мен ҮЕҰ-дар арасында 

өткен диалогтық алаңға 30 адам 

қатысты. Мемлекеттік органдардан: 

Атырау облысы бойынша 

Мемлекеттік кірістер 

департаментінің Түсіндіру жұмысы 

басқармасынан, Атырау облысы 

Әділет департаментінінен, Атырау 

облысы кәсіпкерлер палатасынан, 

ҚР Ұлттық экономика министрлігі 

Статистика комитеті Атырау 

облыстық статистика 

Департаментінен және азаматтарға 

1.Білім алып 

шығушылардың 

саны-200 

2.Қатысушылар 

тізімі-4 

3. семинар 

бағдарламасы-4 

4.Фотосуреттер-20 

5.Кері байланыс 

анкетасы-10 

6. Анкеталық 

талдау-4 

7.тарату 

материалдары-1 

8. пресс-релиз-2 

9.Жарияланым-2 

10.Пікірлер-12 

1.Білім алып 

шығушылардың 

саны-201 

2.Қатысушылар 

тізімі-4 

3. семинар 

бағдарламасы-4 

4.Фотосуреттер-20 

5.Кері байланыс 

анкетасы-10 

6. Анкеталық 

талдау-4 

7.тарату 

материалдары-1 

8. пресс-релиз-2 

9.Жарияланым-2 

10.Пікірлер-12 
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мүмкіндіктер 

бойынша 

қызметтер көрсету. 

арналған үкімет мемлекеттік 

корпорациясы КЕ акционерлік 

қоғамының Атырау облысы 

бойынша филиалының өкілдері мен 

өңірдегі ҮЕҰ-дарының жетекші 

басшы мамандары қатысты. ҮЕҰ 

дар мен мемлекеттік органдар 

арасындағы көптеген шешілмей 

жүрген мәселелер бойынша сұрақтар 

қойылып, мемлекеттік орган 

мамандары жауап берді. Көптеген 

сауалдар салықтық кіріс туралы 

болды. Түсіндіру, бағыт бағдар 

беруде қатысушылар мардымды 

жауаптар алды. Қатысушылар 

дөңгелек үстелге белсенді қатысты. 

Дөңгелек үстелдің бағдарламасы, 

пресс-релизі, қатысушылар тізімі, 

жарияланымдар, афиша, фотолар 

және қатысушылар пікірі жасалды. 

 

Ақпараттық 

өнімдерді 

оқытуды және 

таратуды 

жүргізу арқылы 

өңірлік ҮЕҰ 

әлеуетін 

күшейту.  

  

БАҚ-да жарияланым 

ұйымдастыру. 

1. БАҚ-та жарияланым 

2. Пресс-релиз 

3. Жарияланым  

Аталған іс-шара бойынша 

БАҚ-та грант туралы, олардың 

тапсырмалары мен мақсаттары 

туралы жарияланым шықты. 

Әлеуметтік желілерде 

байланыс орнады. Семинар 

тренингке қатыса алмағандар 

желідегі парақшаларымыздан 

оқып, байланысқа шығып, 

көмектер алды. 

1. БАҚ-та 

жарияланым-

6 

2. Пресс-релиз-

6 

3. Жарияланым 

-3 

1. БАҚ-та 

жарияланым-6 

2. Пресс-

релиз-6 

3.

 Жарияла

ным -3 

Келісім шарт 

талаптарына 

сәйкес жоба 

нәтижелерінің 

түпкілікті жария 

етілуі  

 Баспасөз 

конференциясы 

1.Баспасөз конференцияның 

бағдарламасы 

2.қатысушылар тізімі 

3.Қатысушылар саны 

4.Пресс-релиз 

5.Жарияланымдар 

Аталған іс-шара бойынша 26 

қараша күні Атырау 

облысының Азаматтық 

Орталығында ҮЕҰ-дардың 

әлеуетін бұқаралық ақпарат 

құралдарында күшейту 

1.Баспасөз 

конференцияны

ң 

бағдарламасы-1 

2.қатысушылар 

тізімі-1 

1.Баспасөз 

конференциян

ың 

бағдарламасы-

1 

2.қатысушылар 
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6.Презентация 

7.Спикерлер тізімі 

8.Әлеуметтік желілердегі 

жарияланым 

мақсатында, іс-шараларды 

ұйымдастырып отырған 

«Атырау облысының 

Азаматтық Альянсы» ЗТБ 

«Атырау облысындағы ҮЕҰ 

әлеуетінің тұрақтылығына 

жәрдемдесу тақырыптары 

бойынша, ақпараттық 

өнімдерді қалай жариялауға 

болады, оөырманның назарын 

қалай аудару керек екендігі 

туралы айтылды. Көптеген 

ҮЕҰ мамандары мен жаңадан 

өз ұйымын ашып іске 

араласып жатқан жастар өз 

қызығушылықтарын білдірді. 

Бағдарлама, пресс-релиз, 

хабарландыру жасақталды 

3.Қатысушылар 

саны-20 

4.Пресс-релиз-1 

5.Жарияланымд

ар-3 

6.Презентация-

1 

7.Спикерлер 

тізімі-3 

8.Әлеуметтік 

желілердегі 

жарияланым-2 

тізімі-1 

3.Қатысушыла

р саны-20 

4.Пресс-релиз-

1 

5.Жарияланым

дар-3 

6.Презентация-

1 

7.Спикерлер 

тізімі-1 

8.Әлеуметтік 

желілердегі 

жарияланым-2 

 

 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ЖАЛПЫ ИНДИКАТОРЛАРЫ 

Индикатор Жоспар Іс жүзінде 

әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде 

қамтылған халық саны 

200 201 

жобаның жағдайға оң әсерін белгілейтін тікелей 

бенефициарлардың саны 

100 150 

мемлекеттік емес секторды білдіретін әлеуметтік 

жобаны іске асыруға тартылған серіктестердің 

саны (бар болса) 

0 0 

 

Жоспардан жоба бойынша ауытқу негіздемесін сипаттаңыз: ауытқу болған жоқ  
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2. Мақсатқа қол жеткізу (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету): консультациялық кеңес алушылар азаматтық 

сектор арасында ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жүйесін дамытуға ықпал жасайды. 

3. Әлеуметтік жобаны іске асыру аяқталғаннан кейін және/немесе ішінде болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу (жоба 

аяқталған сәттегі жағдайды және жобалық жағдайға дейін салыстыру, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесі): 

Атырау облысындағы ҮЕҰ әлеуетінің тұрақтылығына жәрдемдесу барысында, көптеген азаматтар ұйым мен бірлестікті ашқан мен 

олармен қалай жұмыс жасау керектігін білмеген, осы семинар кеңеске қатысып, әртүрлі әлеуметтік бағытта кеңес алғаннан соң, 

проблемалар мен міндеттер шешіле бастады 

«Табыс тарихы» -бұл әлеуметтік жоба қандай да бір нақты жеке жағдайда қалай көмектескенінің қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы (нақты қызмет 

алушының өмірінде)- аталмыш әлеуметтік жоба бойынша консультациялық кеңес алушы, «Сыни кәсіби маман» ҮЕҰ-ның жетекшісі 

Сара Есқазиева өзінің ұйым тарапынан шешілмей жүрген проблемасын шешуіге көп көмек алғанын өз пікірінде білдірді.  

Табыс тарихы басылымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін одан әрі ұзақ мерзімді қадағалау үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Табыстың қысқаша тарихы келесі бөліктерден тұруы тиіс: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай;  

әлеуметтік жобаның жағдайға әсері; 

әсер ету нәтижесі. 

 Сондай-ақ, табыс тарихында оның байланыс деректерін қоса отырып, нақты қызмет алушының пікірі болуы қажет. 

- Осы тармақ бойынша байланыс деректері қосылған, нақыт қызмет алушылардың пікірі бар 

 

4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бойынша статистикалық ақпарат (бағдарламалық аралық есепті ұсыну сәтінде): 

Гендерлік көрсеткіш: 

Жабаға қатысушылар саны, барлығы  Ерлер Әйелдер 

201 90 111 

 

Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе: 

Жабаға 

қатысушы

лар саны, 

барлығы 

Балалар 

(оның 

ішінде 

мүгедек-

балалар) 

Жастар 
Мемлекеттік 

қызметкерлер 

Бюджеттік 

ұйымдардың 

қызметкерле

рі  

Мүгедекте

р 

Үлкен 

жастағы 

адамдар 

(50 

жастан 

бастап 

одан 

Жұмыссызда

р 

Қоғамдық 

ұйымдардың 

өкілдері  

Бизнес-

сектордың 

өкілдері  

Басқа 

санаттар  
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жоғары, 

о.і.) 

201 - 80 10 11 7 25 56 7 5 - 

 

Жас көрсеткіштері: 

Жабаға қатысушылар 

саны, барлығы 
13- 16 жас 17-22 жас 23-27 жас 28-32 жас 33-45 жас 46-58 жас 

59 жас және одан 

жоғары 

201 - 85 51 50 10 5 - 

 

5. Әлеуметтік жобаның нәтижелері: 

  көрсетілген нысаналы топтармен әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алынған нақты нәтижелер (сандық көрсеткіштерді 

көрсете отырып, сапалық жылжуларды сипаттай отырып)):Жобаны жүзеге асыру барысында 200-ден аса адамға консультациялық-

ақпараттық кеңестер берілді. 

 жобаны іске асыру барысында шешілетін мәселеге жобаның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы болжамды 

оң/теріс өзгерістердің негіздемесі)): Көбіне көп жобаны ауылдық жерлерде жобаларды жүзеге асыруда септігін тигізуге,  ҮЕҰ 

өкілдерін тарту арқылы жобаны ұзақ мерзімде жүзеге асыру. 

 әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы, әлеуметтік жобаның/бағдарламаның тұрақты болуы: жобаның 

мақсатты жүзеге асырылуын және әлеуметтік мәселені тұрақты қадағалап отыру арқылы әлі де алдымыздағы 2020-2021 жылдарға 

ұзартылған мерзімде оқытатын боламыз.  
6. Әлеуметтік жобаны іске асыруда қолдау көрсеткен әріптестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін талд ау: 

оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-қимылды қалай 

жалғастыру жоспарланып отыр? Әлеуметтік жобаны іске асыруда Атырау облысының Азаматтық Орталығы, мемлекеттік 

органдардың, аудандық ҮЕҰ, бірлестіктер өкілдерінің, ауылдық тұлғалардың қолдаулары көп болды. Семинар тренингтер арқылы 

түсіндірме жүргізілді. 
 

Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыптарына ұсыныстар:  

 

№ 
Жобаның 

атауы 

Орындылығын негіздеу 

(проблеманы сипаттау) 
Мақсаты Міндеттері 

Қысқаша 

сипаттамасы 

(жобаның негізгі 

Қажетті 

сома 

Іске асыру орны 

(жобаның географиясы) 
Күтілетін нәтижелер 
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бағыттары) 

(Сіз ұсынған грант тақырыбына сәйкес келетін грантты ұсыну бағытын таңдаңыз) 

      1) білім беру, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру және спорт саласындағы мақсаттарға қол жеткізу; 

      2) азаматтардың денсаулығын сақтау, салауатты өмір салтын насихаттау; 

      3) қоршаған ортаны қорғау; 

      4) жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау; 

      5) демография проблемаларын шешу; 

      6) гендерлік проблемаларды шешу; 

      7) халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз тобын қолдау;  

      8) жетім балаларға, толық емес және көп балалы отбасылардан шыққан балаларға көмек; 

      9) азаматтарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу; 

      10) азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау; 

      11) мәдениет пен өнерді дамыту; 

      12) тарихи-мәдени мұраны қорғау; 

      13) Қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті нығайту; 

      13-1) пробация қызметіне олардың есебінде тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету кезінде жәрдемдесу; 

      13-2) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу 

  

 

Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды көрсетіңіз.  

 

Мемлекеттік органдар  ұсынымдар  Әзірленген ұсынымдарды жіберу туралы хаттың нөмірі мен күні  

(қосымшалары бар хаттардың көшірмелерін осы есеппен бірге ұсыну 

қажет) 

жоқ жоқ жоқ 
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Ескерту: қорытынды 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 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 

Кеңес алу журналы -1, Ресми хат-10, Эксперттің 

пікірі-1, Әдістемелік құрал -10 

Брошюра-10, Флаер-10, Баннер-1, паук-1 

2 қосымша Консультациялық, әдістемелік, білім беру және 

ҮЕҰ-ны құру және қызметі мәселелері бойынша 

басқа да қызметтерді, оның ішінде дерекқор, 

мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, мемлекеттік 

гранттар мен сыйлықақылар, қоғамдық кеңестер, 

«Атамекен» бағдарламасы және ҮЕҰ-ға арналған 

басқа да мүмкіндіктер бойынша қызметтер көрсету. 

Білім алып шығушылардың саны-201, 

Қатысушылар тізімі-4, семинар бағдарламасы-4, 

Фотосуреттер-20, Кері байланыс анкетасы-10, 

Анкеталық талдау-4, тарату материалдары-1, 

пресс-релиз-2, Жарияланым-2, Пікірлер-12 

3 қосымша Ақпараттық өнімдерді оқытуды және таратуды 

жүргізу арқылы өңірлік ҮЕҰ әлеуетін күшейту. 

БАҚ-та жарияланым-6 ,Пресс-релиз-6, 

Жарияланым -3 

4 қосымша Келісім шарт талаптарына сәйкес жоба 

нәтижелерінің түпкілікті жария етілуі 

Баспасөз конференцияның бағдарламасы-1, 

қатысушылар тізімі-1,Қатысушылар саны-20,   

Пресс-релиз-1,Жарияланымдар-3,Презентация-1 

Спикерлер тізімі-1, Әлеуметтік желілердегі 

жарияланым-2 

 

 

Есептің жалпы беттер саны: ___________________ 

Атқарушы директор /____________/ Асамбаева А 

Толтырылған күні ____________ 

Мөрдің орны 


