
       

ҚОРЫТЫНДЫ 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. Әлеуметік жоба аясындағы іс-шараларды сипаттаңыз. (грант шартына №3 қосымшаның іс-шараларын сипаттау тармағына 

сәйкес (жобаның егжей-тегжейлі сипаттамасы) жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін көрсете отырып, қорытынды 

есептілікті ұсыну сәтінде орындалған аралық есепте көрсетілмеген іс-шаралар бойынша сипатталған). Егер іс-шара аралық есепте 

толық көрсетілмеген болса, онда оны төменде сипаттау қажет.)  

 

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

 

1 іс-шара. Жылдың ең үздік жас тұлғасын анықтауға арналған байқау ұйымдастыру.  
Грант алушы тарапынан жылдың ең үздік жас тұлғасын анықтауға арналған байқау ұйымдастыру туралы байқау ережелері 

бекітілді. Бекітілген шарт бойынша байқау 15 қазан мен 10 қараша аралығында ұйымдастырылды. Ереже бойынша, байқауға 

қатысушылардың жұмыстары қабылданды. Әділқазылар алқасы тізімі бекітілді. Байқауға қатысушылардың жұмыстары электронды 

түрде тіркелінді. Байқау – Қазақстанның 17 аймағын қамтыды. Байқауға жалпы 17 қатысушы тіркелді. Нәтижесінде үздік деп 

танылған 7 қатысушы байқаудың ақтық сынына жолдама алды. Байқауға қатысушылармен сұхбат жүргізіліп, әлеуметтік желіге 

мақалалар жүктелді. Байқаудың қорытындысы бойынша мақалалар жарық көрді. Қараша айының соңында әділқазылар құрамы жыл 

үздігін таңдады. Жеңімпазбен Нұр-Сұлтан қаласында жобаның қорытындысы туралы іс-шарада жастармен кездесу ұйымдастырылды. 

Барлық индикаторлар орындалды. (1, 2, 3 қосымша) 

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

Жастар арасындағы кең өрісте талқыланатын тақырыптарды деректі фильмдер және видео блог түсірілді. Деректі фильм келесі 

тақырыптар бойынша түсірілді: 1. Суицид және 2. Жастар арасындағы ажырасу мәселесі. Видео блог келесі тақырыптар бойынша 

жазылды: 1. Жастар арасындағы Start up жобасы және 2. Еріктілер қозғалысы. Сценарийлері төменде көрсетілген. Әлеуметтік 

желілерде жарияланды. Барлық индикаторлар орындалды. (4, 5 қосымша)    

3 іс-шара. Белсенді кем дегенде бес жастан сұхбат алу және алынған сұхбаттарды тарату.  
Жыл бойында белсенділер арасында өткізілген акцияның тұжырымдамасы жасалынды. Әлеуметтік желіге хабарландыру 

жарияланды. Акцияға қатысушылар  «Жас кәсіпкер» байқауына қатысқан жастардан іріктелініп алынды. Нәтижесінде үздік жастардан 

сұхбаттар алынды. Сұхбаттар әлеуметтік желілерде жарияланды. Сұхбаттардың жариялануы, жастардың өз кәсіптерінің әлеуметке 

таныстырылуына септігін тигізді. Барлық индикаторлар орындалды.(6, 7, 8 қосымша) 

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

Қазақстан Республикасында жүзеге асырылып жатқан мемлекеттік жастар саясатын насихаттау мақсатында арнайы мақалалар 

дайындалып, интернет ресурстар арқылы таратылды. Барлық жарияланған мақалалар саны 40 құрады. Барлық индикаторлар 

орындалды. (9 қосымша)  
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5 іс-шара. Астана қаласында еркін форматта жастар арасында танымал, белсенді тұлғалармен кем дегенде 10 

кездесу/мастер-кластар ұйымдастыру.  
Жастармен ашық кездесулер кестесі құрылды. Жалпы кездесулер саны 11 құрады. 9 кездесу Нұр-Сұлтан қаласында өтсе, 2 кездесу 

Грант берушілер тарапымен келісіліп Алматы қаласында өтті. Кездесулер 17 қазан мен 19 қараша аралығында өткізілген болатын. 

Спикерлердің семинар барысында жеке бағдарламалары болды. Спикерлер өздерінің жетістікке жету жолдары мен басынан кешкен 

қиын қыстауларымен бөлісті. Жұмыс жасап отырған мамандықтарының қыр-сырымен бөлісті. Сұрақ-жауап арқылы студенттердің 

сауалдарына жауап берді. Баспасөз баяны мен қатысушыларың пікірлері әлеуметтік желілерде жарияланды. Семинарлардың өту 

барысында постер және баннер қолданылды. Барлық индикаторлар орындалды. (10, 11, 12 қосымша) 

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

насихаттау. 
 Жоспар бойынша материалдар жазылды. Влог бойынша сценарий жазылып, сәйкесінше жарияланды. Деректі фильм бойынша 2 

сценарий жазылып, әлеуметтік желіге жарияланды. Приложение 3 бойынша 12 бейнероликтер тісіріліп, әлеуметтік желіге жарияланды. 

Бейнероликтер мен деректі фильм түсірілу үшін таңдап алынған тақырыптар туралы ақпарат бекітілді. Барлық индикаторлар 

орындалды. (13, 14 қосымша) 

7 іс-шара. Жылдың ең үздік жас тұлғасын анықтап, жыл соңында салтанатты түрде марапаттау.  
Жобаға қатысқан жұмыстардың ішінен ең үздігін анықтағаннан кейін, салтанатты марапаттау рәсімі ұйымдастырылды. Салтанатты 

марапаттау рәсімінің бағдарламасы, қатысушылар тізімі жазалынды. Марапатталушыларға арнайы сыйлықтар әзірленіп табысталды. Іс-

шара туралы ақпарат әлеуметтік желіге жарияланды. Барлық индикаторлар орындалды. (15, 16 қосымша) 

 

2 міндет. Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды көпшілік алдындағы презентациясы  

 Іс-шара. Жобаның қорытындысы бойынша есеп беру жиыны. 

  Жоба соңында қорытынды ретінде журналистер және блогерлердің басын қосып, Нұр-Сұлтан қаласында есеп беру жиыны өткізіледі. 

Алдын-ала баспасөз баяны жасалынды. Жиын басында тікелей эфир жүргізілді. Сөз сөйлеушінің презентациясы дайындалып, жоба 

бойынша толықтай айтылды. Барлық индикаторлар орындалды. (17, 18 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: 

 

 

№ Іс-шараның 

атауы 

Өткізілеті

н күні 

  

Өткізілетін 

орны 

(қала/ауыл 

мекенжайы) 

Қатысушы 

лар саны 

Қатысушыла

рдың 

санаттары 

Тартылған 

сарапшылар  

Жоспарланған 

іс-шаралардың 

орындалу 

толықтығы 

Растайтын 

құжаттары бар 

№___ қосымша 
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1.  Ілияс Түстікбаев 

–Қазақстан 

студентер 

альянсының 

президентімен 

кездесу 

17.10.2019 

Сағат: 

12:20 

«Техникалы

қ колледж» 

МКҚК 

50 студент 17-20 Кадирова Асель 

Толкыновна - 

«Техникалық 

колледж» 

МКҚК 

директордың 

оқу ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

Барлық 

индикаторлар 

орындалды 

№10 қосымша 

2.  Ақерке Ақтай – 

«Астана 

Жастары» 

жастар 

ресурстық 

орталығының 

басшы 

орынбасарымен 

кездесу 

18.10.2019 

Сағат: 

11:00 

Қазақ 

Технология 

және Бизнес 

университеті 

25 студент 19-21 Кульбаева 

Камила - Қазақ 

Технология 

және Бизнес 

университетінің 

Жастар ісі 

жөніндегі 

комитеттің 

төрайымы 

Барлық 

индикаторлар 

орындалды 

№10 қосымша 

3.  Нұрсұлтан 

Құрман – 

журналист, 

тележүргізуші 

мен кездесу 

24.10.2019 

Сағат: 

12:00 

Л.Н.Гумилев 

атындағы 

Еуразия 

ұлттық 

университеті 

20 студент 19-20 Сақ Қайрат 

Өмірбайұлы – 

Л.Н.Гумилев 

атындағы 

Еуразия 

ұлттық 

университетінің 

Журналистика 

және 

Барлық 

индикаторлар 

орындалды 

№10 қосымша 
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политология 

факульетінің 

деканы  

4.  Ғалымжан 

Кеңшілік – 

журналист, 

тележүргізушіме

н кездесу 

24.10.2019 

Сағат: 

14:00 

«Басқару 

колледж» 

ЖШС 

30 студент 18-19 Сапарәлі 

Арайлым - 

«Астана 

Жастары» 

жастар 

ресурстық 

орталығының 

ұйымдастыру 

бөлімінің 

маманы 

Барлық 

индикаторлар 

орындалды 

№10 қосымша 

5.  Геннадий 

Шиповских – ҚР 

Парламенті 

Мәжілісінің 

депутатымен 

кездесу 

25.10.2019 

Сағат: 

11:00 

М.Тынышпа

ев атындағы 

«Қазақ көлік 

коммуникац

иялар 

академиясы» 

АҚ Ақмола 

колледжі 

ЖШС 

80 студент 18-19 Сарсенбаева 

Айнур 

Орынтаевна -  

Ақмола 

Транспорт 

колледжі 

директорының 

тәрбие ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

Барлық 

индикаторлар 

орындалды 

№10 қосымша 

6.  Өркен Кенжебек 

– журналист, 

медиалектор, 

блогермен 

29.10.2019 

Сағат: 

17:00 

М.Тынышпа

ев атындағы 

«Қазақ көлік 

коммуникац

25 студент 19-20 Сарсенбаева 

Айнур 

Орынтаевна -  

Ақмола 

Барлық 

индикаторлар 

орындалды 

№10 қосымша 
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кездесу иялар 

академиясы» 

АҚ Ақмола 

колледжі 

ЖШС 

Транспорт 

колледжі 

директорының 

тәрбие ісі 

жөніндегі 

орынбасары 

7.  Есен Елеукен – 

«Tamasha tv» 

телеарнасының 

директорымен 

кездесу 

30.10.2019 

Сағат: 

12:00 

«Нұр Отан» 

ХДП Нұр-

Сұлтан 

қалалық 

филиалының 

ғимараты 

50 студент 18-19 Жанділдаев 

Бағдаулет - 

Нұр-Сұлтан 

қаласы 

бойынша Нұр 

Отан 

партиясының 

жанындағы 

Жас Отан 

жастар 

қанатының 

төрағасы 

Барлық 

индикаторлар 

орындалды 

№10 қосымша 

8.  Рахим Ошакбаев 

– «TALAP» 

қолданбалы 

зерттеулер 

орталығының 

директорымен 

кездесу 

05.11.2019 

Сағат: 

12:00 

Астана 

гуманитарлы

қ колледжі 

80 студент 19-20 Мағзум 

Арсланбек - 

Нұр-Сұлтан 

қаласы 

бойынша Нұр 

Отан 

партиясының 

жанындағы 

Жас Отан 

жастар 

Барлық 

индикаторлар 

орындалды 

№10 қосымша 
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қанатының 

төрағасының 1-

ші орынбасары  

9.  Мақпал 

Жұмабай – 

«Balapan» 

телеарнасының 

директорымен 

кездесу 

07.11.2019 

Сағат: 

12:00 

ЕАГИ 

колледжі 

60 студент 19-20 Мағзум 

Арсланбек - 

Нұр-Сұлтан 

қаласы 

бойынша Нұр 

Отан 

партиясының 

жанындағы 

Жас Отан 

жастар 

қанатының 

төрағасының 1-

ші орынбасары 

Барлық 

индикаторлар 

орындалды 

№10 қосымша 

10.  Серік Есматов – 

спортсмен-

паралимпиецпен 

кездесу 

18.11.2019 

Сағат: 

13:00 

Алматы 

мемлекеттік 

жаңа 

технологиял

ар колледжі 

30 студент 18-20 Жұмақанов 

Дәуіржан           -  

Жайдарман 

ойындары 

Алматы 

филиалының 

әкімгері 

Барлық 

индикаторлар 

орындалды 

№10 қосымша 

11.  Айдие 

Айдарбеков – 

New York Film 

Academy 

19.11.2019 

Сағат: 

16:00 

Жастар 

ресурстық 

орталығы 

30 студент 18-20 Мамбетниязов 

Тимур - 

Жайдарман 

ойындары 

Барлық 

индикаторлар 

орындалды 

№10 қосымша 
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түлегімен 

кездесу 

Алматы 

филиалының 

әкімгері 

12.  Салтанатты 

марапаттау 

27.11.2019 

Сағат: 

13:00 

Астана 

Гуманитарл

ық колледжі 

30 студент 19-20 Мағзум 

Арсланбек - 

Нұр-Сұлтан 

қаласы 

бойынша Нұр 

Отан 

партиясының 

жанындағы 

Жас Отан 

жастар 

қанатының 

төрағасының 1-

ші орынбасары 

Барлық 

индикаторлар 

орындалды 

№19 қосымша 

13.  Қорытынды есеп 27.11.2019 

Сағат: 

12:00 

Астана 

Гуманитарл

ық колледжі 

30 студент 19-20 Мағзум 

Арсланбек - 

Нұр-Сұлтан 

қаласы 

бойынша Нұр 

Отан 

партиясының 

жанындағы 

Жас Отан 

жастар 

қанатының 

төрағасының 1-

Барлық 

индикаторлар 

орындалды 

№19 қосымша 
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ші орынбасары 

 

Кестені толтырыңыз және жоспарланған нәтижелердің алынған нәтижелерге сәйкестігін сипаттаңыз 

 

Жобаның мақсаты: Мемлекеттік жастар саясатын ақпараттық қолдау 

Жобаның ұзақ мерзімді нәтижесі: Қазақстан Республикасындағы жастардың мемлекеттік жастар саясатына қатысты 

ақпараттануы деңгейі өсті.  

Міндет Міндеттің 

аясындағы іс-

шаралар 

 

Зерттеу нәтижелері 

бойынша алынған өнімдер 

(іс-шараларға) 

Қысқа мерзімді қол 

жеткізілген нәтижелер 

(міндеттерге) 

Индикаторлар 

жоспар іс жүзінде 

Мемлекеттік 

жастар саясатын 

ақпараттық 

сүйемелдеу 

бойынша іс-

шаралар 

кешенін жүргізу  

1 іс-шара.  Жылдың 

ең үздік жас 

тұлғасын анықтауға 

арналған байқау 

ұйымдастыру 

Байқау туралы ереже 

 

Байқаудың нәтижесі 

бойынша хаттама 

 

Бекітілген әділқазылар 

алқасы 

 

Байқау қатысушыларының 

жұмыстары 

 

Суреттер 

 

Хабарландыру 

 

Ресми хаттар 

 

Қатысушылар тізімі 

 

Әлеуметтік желі, сайт және 

т.б. посттар, мақалалар 

 

- Жас кәсіпкерлерді 

жігерлендіру 

мақсатында, 

арнайы жүлделер 

тағайындалған 

байқауды 

ұйымдастыру қолға 

алынды;  

 

 

 

- Видео блог және 

деректі фильмдер 

түсіру нәтижесі, 

жастарға оң әсерін 

тигізді; 

 

 

- Ақпараттарды 

тарату барысында, 

Байқау туралы 

ереженің болуы - 1 

 

Байқаудың 

нәтижесі бойынша 

хаттаманың болуы 

– 1  

 

Бекітілген 

әділқазылар 

алқасының болуы - 

1 (кемінде 5 адам) 

 

Байқау 

қатысушыларының 

жұмыстары –  

50-ден кем емес 

 

Байқау өткізілген 

аймақтар саны –  

ҚР 17 аймағы 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

            5 

 

 

 

 

30 

 

 

 

17 
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 әлеуметтік 

сайттардың 

әкімгерлеріне 

өтінім жасалынды; 

 

 

- Жастар жылын 

ақпараттандыру 

мақсатындағы 

бейнероликтер 

түсірілген болатын;  

 

 

 

- Жастар жылында 

іске асқан жобалар 

бойынша 

мақалалар 

жарияланды; 

 

 

- Нұр-Сұлтан 

қаласында 

жастарға өтімді 

саналған, танымал 

жандармен 11 

кездесу өтті. Оның 

9-ы Нұр-Сұлтан 

қаласында, 2-еуі 

Алматы қаласында 

өтілген болатын; 

 

Суреттер –  

кемінде 5 адам 

 

Хабарландыру – 

кемінде 2  

 

Қатысушылар 

тізімінің болуы - 1 

 

Әлеуметтік желі, 

сайт және т.б. 

посттар, 

мақалалардың 

болуы –  

кемінде 5 адам  

 

 

5 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

2 іс-шара. Еліміздегі 

жастар саясатына 

арналған арнайы 

тақырып бойынша 

деректі фильм және 

влог түсіру 

Видео блог 

 

Видео блогтың сценарийі 

 

Деректі фильм 

 

Деректі фильмнің сценарийі 

 

Әлеуметтік желілердегі 

жарияланымдар 

 

 

Видео блог саны - 2 

 

Видео блогтың 

сценарийі - 2 

 

Деректі фильм 

саны - 2 

 

Деректі фильмнің 

сценарийі - 2 

 

Әлеуметтік 

желілердегі 

жарияланымдар – 

4-тен кем емес 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 
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- Жетістікке жеткен 

тұлғалар мен жас 

буынның семинар-

тренинг арқылы 

тәжірибе алмасу 

кештерін өткізу 

қолға алынды.  

 

 

- Жасалынған 

жұмыстар 

бойынша 

әлеуметтік 

желілерге, ресми 

сайттарға 

жарияланды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қаралым саны – 

200000-нан кем 

емес 

 

200000 

 

3 іс-шара. Белсенді 

кем дегенде бес 

жастан сұхбат алу 

және алынған 

сұхбаттарды тарату 

Акцияның тұжырымдамасы 

 

Хабарландыру 

 

Акцияға қатысушылардың 

жұмыстары 

 

Үздік жұмыс авторларының 

тізімі 

 

Үздік жастардан алынған 

сұхбаттар 

 

Әлеуметтік желілердегі 

жарияланымдар 

 

Сұхбаттардың 

жарияланымдары 

Сұхбаттар саны – 

5-тен кем емес 

 

Әлеуметтік 

желілердегі 

жарияланымдар – 

2-ден кем емес 

 

Сұхбаттардың 

жарияланымдары – 

5-тен кем емес 

 

Қосымша 

орындалған 

индикаторлар:  

 

Акцияның 

тұжырымдамасы - 

1 

 

Хабарландыру - 2 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

4 іс-шара. Еліміздегі 

жастар саясатына 

арналған арнайы 

тақырып бойынша 

мақалалар әзірлеу 

және жариялау 

Мақалалар мәтіні 

 

Жарияланған мақалалар 

 

Дайджест 

Мақалалар мәтіні – 

40-тан кем емес 

 

Жарияланған 

мақалалар саны – 

40-тан кем емес 

 

 

40 

 

 

40 
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Дайджест – 1 

 

1 

5 іс-шара. Астана 

қаласында еркін 

форматта жастар 

арасында танымал, 

белсенді 

тұлғалармен кем 

дегенде 10 

кездесу/мастер-

кластар 

ұйымдастыру 

Кездесу/мастер-кластардың 

кестесі 

 

Іс-шаралардың 

бағдарламалары 

 

Қатысушылар тізімі 

 

Суреттер 

 

Баспасөз баяны 

 

Қатысушылар пікірі 

(көшірме) 

 

Постер 

 

Баннер/ролл-ап 

 

Әлеуметтік желілердегі 

жарияланымар 

 

Кездесу/мастер-

кластардың кестесі 

- 1 

 

Іс-шаралардың 

бағдарламалары – 

10-нан кем емес 

 

Қатысушылар 

тізімі – 10-нан кем 

емес 

 

Қатысушылар саны 

– әр іс-шарада 25-

тен кем емес 

 

Суреттер – әр 

шарадан 5 суреттен 

 

Баспасөз баяны – 

10-нан кем емес 

 

Қатысушылар 

пікірі (көшірме) – 

әр шарадан 3-тен 

кем емес 

 

Постер – 10-нан 

кем емес 

 

Баннер/ролл-ап - 1 

 

1 

 

 

 

11 

 

 

 

10 

 

 

 

20-80 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

3-тен 

 

 

 

10 

 

 

1 
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Әлеуметтік 

желілердегі 

жарияланымдар – 

10-нан кем емес 

 

 

 

 

10 

 

6 іс-шара. Жастарға 

өтімді форматта 

арнайы таңдалған 

тақырыптар 

бойынша 

бейнероликтер 

дайындап, жастар 

арасында насихаттау 

Бейнероликтер 

 

Бейнероликтердің сценарийі 

 

Әлеуметтік желілердегі 

жарияланымдар 

 

Бейнероликтер мен деректі 

фильм түсірілу үшін таңдап 

алынған тақырыптар туралы 

ақпарат  

 

Бейнероликтер 

саны – 10-ден кем 

емес 

 

Бейнероликтердің 

сценарийі – 10-ден 

кем емес 

 

Әлеуметтік 

желілердегі 

жарияланымдар -

10-ден кем емес 

 

Қаралым саны – 

500000-нан кем 

емес 

 

Бейнероликтер мен 

деректі фильм 

түсірілу үшін 

таңдап алынған 

тақырыптар туралы 

ақпарат – 1 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

500000 

 

 

 

 

1 

 

 

 

7 іс-шара. Жылдың 

ең үздік жас 

тұлғасын анықтап, 

Салтанатты марапаттау 

рәсімінің бағдарламасы 

 

Салтанатты 

марапаттау 

рәсімінің 

 

1 
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жыл соңында 

салтанатты түрде 

марапаттау 

Салтанатты марапаттауға 

қатысушылар тізімі 

 

ҚР үздік жастарының тізімі 

 

Марапатталушыларға 

арналған сыйлықтар 

 

Суреттер 

 

Іс-шара туралы 

жарияланымдар 

бағдарламасы - 1 

 

Салтанатты 

марапаттауға 

қатысушылар тізімі 

- 1 

 

ҚР үздік 

жастарының тізімі - 

1 

 

Марапатталушылар

ға арналған 

сыйлықтар – 7-нан 

кем емес 

 

Марапатталушылар 

саны 7-нан кем 

емес 

 

Суреттер – 5-тен 

кем емес 

 

Іс-шара туралы 

жарияланымдар – 2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

Шарт 

талаптарына 

сәйкес жоба 

нәтижелерінің 

қорытынды 

көпшілік 

алдындағы 

Жобаның 

қорытындысы 

бойынша есеп беру 

жиыны 

Бағдарлама 

 

Баспасөз баяны 

 

Тікелей эфир ұйымдастыру 

 

Қатысушылар тізімі 

- Грант аясында 

жасалынған іс-

шаралардың 

қорытындысын 

тікелей эфир 

(facebook.com) 

арқылы халыққа 

Бағдарлама - 1 

 

Баспасөз баяны - 1 

 

Тікелей эфир 

ұйымдастыру - 1 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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презентациясы  

Әлеуметтік желілердегі 

жарияланымдар 

 

Сөз сөйлеушілердің 

презентациясы 

 

Жалпы жоба аясында 

жарияланған ақпараттар 

негізіндегі дайджест 

баяндау. Қатысушылар 

тізімі - 1 

 

Қатысушылар саны 

– 20-дан кем емес 

 

Әлеуметтік 

желілердегі  

Жарияланымдар – 

10-нан кем емес 

 

Сөз сөйлеушілердің 

презентациясы –  

1-ден кем емес 

 

Жалпы жоба 

аясында 

жарияланған 

ақпараттар 

негізіндегі 

дайджест – 1 

 

 

1 

 

 

30 

 

 

10 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ЖАЛПЫ ИНДИКАТОРЛАРЫ 

Индикатор Жоспар Іс жүзінде 

әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде 

қамтылған халық саны 

50 адам -тікелей қамту 

Жанама кемі 500 000 адам 

250 адам – тікелей қамтылды 

700 000 

жобаның жағдайға оң әсерін белгілейтін тікелей 

бенефициарлардың саны 

Кемі 50 адам 250 адам 

мемлекеттік емес секторды білдіретін әлеуметтік 

жобаны іске асыруға тартылған серіктестердің 

саны (бар болса) 

2 2 
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Жоспардан жоба бойынша ауытқу негіздемесін сипаттаңыз:           

 Астана қаласында еркін форматта жастар арасында танымал, белсенді тұлғалармен кем дегенде 10 кездесу/мастер-кластар 

ұйымдастыру жоспарланған болатын. Жоспарланған 2 кездесуді спикерлердің Алматы қаласында болуына, олардың жол ақысына қаражат 

қарастырылмағандықтан, Алматы қаласында ұйымдастырылды. 2019 жылғы 11 маусым күні ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-

министрінің грант алушылармен кездесудің   хаттамасына сәйкес жоба аясындағы жұмыстарды жетілдіру және толықтыру мақсатында 

көрсетілген іс-шаралар аясындағы жұмыстар Келісімшарттың 2, 3 қосымшаларына өзгерістер енгізу қажеттілігіне байланысты жұмыстар 

жүргізілді. Қалған индикаторлар өз кезегімен орындалды.   

 

2. Мақсатқа қол жеткізу (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету):  

Мақсат - Мемлекеттік жастар саясатын ақпараттық қолдау. Арнайы 10 бейнероликтер, 2 видео блогтар мен 2 деректі фильмдер 

түсірілген болатын. Жастар мәселесін, жастар саясатын арттыру мақсатында, жастарға көмек ретінде 40 мақала жазылып, әлеуметтік желіге 

жарияланды. Жастарға өтімді саналған танымал тұлғалармен 11 кездесу өткізілді. Атқарылған жұмысты тарату мақсатында, әлеуметтік 

желілерге жарияланған болатын.   

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

Жас буынның семинар-тренингтен кейін жігерленіп, талпыныстары артқандығы сезіледі. Жас кәсіпкерлердің  бизнес-бастауларына 

деген көмегі айқын байқалынады.  

«Аға буынның  өмір жолы, тәжірибесі біз, жастар үшін қашан да қызық. Себебі, студенттер енді қалыптасып келе жатқан буын. ҚР 

Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен "Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы" КЕАҚ -ның мемлекеттік гранты 

аясында «Жігер. Абырой. Сана» қоғамдық қорының қолдауымен ұйымдастырылған Нұрсұлтан Құрманмен өткен кездесу біз үшін өте 

қызық әрі пайдалы болды.  Ашық өзінің тәжірибесімен бөлісті. Бізге жол сілтеп, бағыт берді. Бұл өз кезегінде біз үшін үлкен көмек 

болды.» 

Келдібек Сымбат Еркінбекқызы 

8707 358 48 57 

«Жас кәсіпкер» байқауының жеңімпазы: 

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен "Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы" КЕАҚ -ның мемлекеттік 

гранты аясында «Жігер. Абырой. Сана» қоғамдық қорының қолдауымен ұйымдастырылған  «Жас кәсіпкер-2019» байқауының жеңімпазы 

атандым. Бас жүлдеге Spark Fly More Combo атты дрон сыйлығы маған табысталды.  
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Бұл жеңіс маған рух берді. Енді мен өз күшіме бұрынғыға қарағанда көбірек сенемін. Менімен сұхбаттасқан @symbat_erkinbek 

ханымға және бұл жобаны ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Байқау барысында жарық көрген сұхбатымды jas.kz сайтынан оқи 

аласыздар.  

 @cisc_official 

 @qazaq_ely 

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

 

Гендерлік көрсеткіш: 

 

Жабаға қатысушылар саны, барлығы  Ерлер Әйелдер 

250 110 140 

Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе: 

 

Жабаға 

қатысушы

лар саны, 

барлығы 

Балалар 

(оның 

ішінде 

мүгедек-

балалар) 

Жастар 
Мемлекеттік 

қызметкерлер 

Бюджеттік 

ұйымдарды

ң 

қызметкер

лері  

Мүгедект

ер 

Үлкен 

жастағы 

адамдар 

(50 

жастан 

бастап 

одан 

жоғары, 

о.і.) 

Жұмыссызд

ар 

Қоғамдық 

ұйымдардың 

өкілдері  

Бизнес-

сектордың 

өкілдері  

Басқа 

санаттар  

250 3 225 11 - - - - 11 - - 

 

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 

250 180 60 5 5 - - - 
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5. Әлеуметтік жобаның нәтижелері: 

 

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

көрсете отырып, сапалық жылжуларды сипаттай отырып)):  

«Жас кәсіпкер» байқауы ұйымдастырылды. Байқау ҚР 17 аймағы бойынша өткізілді. Тіркелген жастардың саны 20 құрайды. Үздік 

атанған 7 кәсіпкер сайысқа түсті. Жастар саясатына арналған 2 деректі фильм және 2 видео блог түсірілді. Белсенді 5 жастан 

сұхбаттар алынып, әлеуметтік желіге жарияланды (facebook. Jas.kz). Жастар саясатын ақпараттық қолдау мәселесі бойынша 40 

мақала жазылып, әлеуметтік желіге жарияланды (atameken.kz, jas.kz, kazislam.kz). Жастарға өтімді болып келетін 10 бейнероликтер 

түсіріліп, жарияланды. Әлеуметтік желілердегі жарияланымдар жастардың басын қосуға, керекті информацияларын алуға үлкен 

әсерін тигізді.  

 

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

болжамды оң/теріс өзгерістердің негіздемесі)):  

Жастардың мемлекеттік жастар саясатына қатысты ақпараттандыру деңгейінің өсуі. Жоба негізінде жасалынған кездесулер, 

жазылған мақалалар жастардың дамуына, болашақтағы бастауларына үлкен көмек ұсынады.  

Болашақ мамандығын, айналысқысы келген жұмыстарының ары қарай өрбуіне, дамуына септігін тигізді. Жастар қайта 

жаңданып жаңа леп ала білді. Кәсіптерінің жаңа деңгейге өтуіне ылдың ең үздік кәсіпкері конкурсы өз көмегін бере алды.  

 әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы  

Жастардың өзін-өзі жетілдіру мүмкіндіктерінің арттуы. Мемлекеттік жастар саясатын ақпараттық қолдауында. «Жігер. 

Абырой. Сана» қоғамдық қор тікелей жастармен жұмыс жасайды. Жастардың дамуына, болашаққа көмек беру мақсатында, 

бейнероликтер , кездесулер қор ұйымдастырушылармен бірге жасалынған болатын.  

 

6. Әлеуметтік жобаны іске асыруда қолдау көрсеткен әріптестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың 

үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, 

өзара іс-қимылды қалай жалғастыру жоспарланып отыр?  

 

«Nur Otan» партиясы «Jas Otan» Жастар қанаты, жастармен бірге ұйымдастырылған кездесулердің өтетін орнымен қамтамасыз етті.  

 

 

Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыптарына ұсыныстар:  
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№ 
Жобаның 

атауы 

Орындылығын негіздеу 

(проблеманы сипаттау) 
Мақсаты Міндеттері 

Қысқаша 

сипаттамасы 

(жобаның негізгі 

бағыттары) 

Қажетті 

сома 

Іске асыру орны 

(жобаның 

географиясы) 

Күтілетін 

нәтижелер 

1 

 Әлеуметтік 

желінің 

мүмкіндіктері 

 Халыққа болып 

жатқан шаралардың 

орындалу ретінің 

ауқымды түрде 

таралмауы 

Халық пен 

грант 

беруші 

арасындағы 

қарым-

қатынасты 

ары қарай 

арттыру. 

Әлеуметтік 

желілерде 

қаралымы 

көп 

сайттарда 

қажетті 

ақпараттарды 

тарату  

Грант беруші мен 

грант алушылар 

арасындағы 

байланысты 

көрсете білу. 

Орындалып жатқан 

іс-шаралардың 

ретін көрсете білу. 

Таралымдар мен 

қаралымдарды 

көбейту.  

30 млн тг ҚР 17 аймағы 

Халықтың 

ақпаратты 

көріп, оны 

ары қарай 

қолдана 

білуі, 

жастарға 

көмегі 

4) жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау; 

 

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) 

- - - 

 

 

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)  
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Қосымшаның нөмірі Міндеттің атауы Растайтын құжаттар 

1 қосымша Мемлекеттік жастар саясатын ақпараттық 

сүйемелдеу бойынша іс-шаралар кешенін жүргізу: 

- 1 іс-шара.  Жылдың ең үздік жас тұлғасын 

анықтауға арналған байқау ұйымдастыру; 

- 2 іс-шара. Еліміздегі жастар саясатына 

арналған арнайы тақырып бойынша деректі 

фильм және влог түсіру; 

- 3 іс-шара. Белсенді кем дегенде бес жастан 

сұхбат алу және алынған сұхбаттарды 

тарату; 

- 4 іс-шара. Еліміздегі жастар саясатына 

арналған арнайы тақырып бойынша 

мақалалар әзірлеу және жариялау; 

- 5 іс-шара. Астана қаласында еркін форматта 

жастар арасында танымал, белсенді 

тұлғалармен кем дегенде 10 кездесу/мастер-

кластар ұйымдастыру; 

- 6 іс-шара. Жастарға өтімді форматта арнайы 

таңдалған тақырыптар бойынша 

бейнероликтер дайындап, жастар арасында 

насихаттау; 

- 7 іс-шара. Жылдың ең үздік жас тұлғасын 

анықтап, жыл соңында салтанатты түрде 

марапаттау 

 

 

 

 

 

- Байқау туралы ереже; 

- Бекітілген әділқазылар алқасы; 

2 қосымша - Байқаудың нәтижесі бойынша хаттама; 

- Қатысушылар тізімінің болуы; 

3 қосымша - Суреттер; 

- Хабарландыру;  

- Әлеуметтік желідегі жарияланымдар; 

4 қосымша - Видео блогтың сценарийі; 

- Деректі фильмнің сценарийі; 

5 қосымша - Әлеуметтік желідегі жарияланымдар; 

6 қосымша - Акцияның тұжырымдамасы;  

7 қосымша - Хабарландыру; 

8 қосымша - Сұхбаттардың жарияланымдары; 

9 қосымша - Әлеуметтік желідегі жарияланған мақалалар тізімі;  

10 қосымша - Кездесу/мастер-кластардың кестесі; 

- Іс-шаралардың бағдарламалары;  

11 қосымша - Суреттер;  

- Баннер;  

12 қосымша - Баспасөз баяны;  

- Әлеуметтік желілердегі жарияланымдар; 

13 қосымша - Бейнероликтердің сценарийі;  

14 қосымша - Әлеуметтік желілердегі жарияланымдар; 

15 қосымша - Салтанатты марапаттау рәсімінің бағдарламасы;  

16 қосымша - Суреттер; 
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Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің 

қорытынды көпшілік алдындағы презентациясы: 

- Жобаның қорытындысы бойынша есеп беру 

жиыны. 

- Әлеуметтік желідегі жарияланымдар;  

17 қосымша -  Сөз сөйлеушінің презентациясы/диск; 

18 қосымша - Жоба қорытындысы бойынша әлеуметтік желідегі 

жарияланымдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептің жалпы беттер саны: ___________________ 

   __________________/____________/ ____________________ 

   

  

 Толтырылған күні ____________  

     Мөрдің орны 

 

 

 


