
ҚОРЫТЫНДЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП 

 

Грант алушы: «Алматы студенттер Альянсы» КҚ 

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

Грант сомасы: 5 235 000 теңге 

 

1. 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 арнайы жұмыс тобы құрылды. Жобаның 

өтуі бойынша жоба тұжырымдамасы дайындалып, жобаға қажетті ақпараттар жинақталды. ҚР өңірлеріне, жергілікті атқару органдарына 

ақпараттық хат жолданып, интернет сайттарда, әлеуметтік желілерде жарияланымдар арқылы жоба қоғам арасында ақпараттандырылды. Лагерь 

ұйымдастыру үшін өтетін орын қарастырылып, Алматы қаласы «Тау-Тұран» демалыс орны таңдалды. Жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу 

бойынша ҚР Қорғаныс министрлігі, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Ұлттық әскери-патриоттық орталығының Орталығы, «Жас Сарбаз» 

әскери-патриоттық жасөспірімдер ұйымымен байланыс орнатылып, әдістемелік нұсқаулықтар жиналды. Жоба бойынша жастардың әскери-

патриоттық сезімдерін қалыптастыру мақсатында мақалалар жарияланып, қанатты сөздермен және арнайы 70 пост таратылды. Арнайы таратпа 

дизайн материалдарының үлгілері жасалынды. Жоба бойынша 1 ақпараттық және жастардың әскери-патриоттық сезімдерін арттыруға арналған 2 

бейнероликтер дайындалып (электронды нұсқада), әлеуметтік желілерде жарияланды. Жоба бойынша баннер дизайны жасалынды.  (Қосымша 

№1).  

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

Республикалық әскери-патриоттық бейнероликтер байқауының ережесі дайындалды. Бейнеролик байқауының қорытындысын шығару 

мақсатында арнайы әділқазы алқалары бекітілді. Республикалық әскери-патриоттық бейнероликтер байқауы бойынша хабарландырулар 

таратылып, шақыру және әуесқой видеороликтер (электронды нұсқада) түсірілді. Қатысушыларын ақпараттандыру мақсатында 14 облыс және 

Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларының жергілікті атқарушы органдарына, жоғары оқу орындарына, колледж және мектеп директорларына 

арнайы хат жолданды. Сонымен қатар жастар арасында ақпараттандыру жұмыстарын күшейту, қатысушылар арасынды бәсекелестікті күшейту 

мақсатында google форма құрылып, өтінімдер арнайы формамен қабылдануда. Арнайы google формамен 207 қатысушы өтінім білдірді. «Жігер» 

әскери-патриоттық лагеріне арнайы сайт құрылды. Бейнероликтер байқауына қатысу бойынша өтінімдер электронды нұсқада поштамен 

қабылданып, 32 қатысушы өтінім білдіріп өз материалдарын жіберді. Конкурстың қорытындысы бойынша әділқазы алқаларының отырысы өтіп, 

конкурстың нәтижесі бойынша хаттама дайындалды. «Жігер» республикалық әскери-патриоттық лагеріне 50 қатысушы іріктеліп алынды. 

(Қосымша №2).  

-3 іс-шара. «Жігер» әскери-патриоттық лагерін өткізу. «Жігер» республикалық әскери-патриоттық лагері  17-20 қыркүйек аралығында 

«Тау-Тұран» демалыс орталығынды өткізілді.  Лагерьдің пайдалы өту мақсатында тұжырымдамасы мен бағдарламасы жасалынды. Ақпараттық 

қолдау бойынша бұқаралық ақпарат құралдарына баспасөз баяндамасы беріліп, әлеуметтік желілер мен БАҚ өкілдіктерінжде жарияланымдар 

жарияланды. Лагерьді ақпараттық қолдау бойынша 4 телеканал және 1 іскери журнал өкілдері қатысты. Қатысушылар тізімі нақтыланып, нақты 

қатысушыларға хат жіберілді. Лагерь алдында қатысушылардан арнайы сауалнама толтырылды. Лагерьге шақырылатын қонақтар тізімі 



жасалынып, спикерлер мен құрметті қонақтар (Мұхамеджан Таласов, Қаныш Әбубәкіров, Раджан Жанысов, Арман Жанузаков, Асхат Абжанов, 

Шыңғыс Мұқан, Ардақ Назаров, Мұхамеджан Тазабек, Әсер Қалдыбай және т.б.) шақырылды. (Қосымша №3).  

4 іс-шара. Лагерь аясында әр түрлі бағыттағы шараларды ұйымдастыру. Әр түрлі бағыттағы шаралар үшін спикерлер мен арнайы 

қонақтармен келіссөз жүргізілді. Шақырылған тренерлер мен қонақтардың қатысуымен 12 іс-шара болып өтті. Атап айтар болсақ: әскери-тарихи 

музейге экскурсия, команда құру бойынша тренингтер, «Жігер» республикалық әскери-патриоттық лагерінің ашылу салтанаты, әскери-патриоттық 

ьһтәрбие бойынша дөңгелек үстел, «Бақыт формуласы» семинар-тренингі, «Көшбасшы болуға апарар нақты қадамдар» тренингі, кешкі бағдарлама, 

командалық ойындар, Нұржан Жалауқызымен кездесу, футбол турнирі, әскери-қолданбалы өнер бойынша эстафета, Ардақ Назаровпен кездесу, 

Мұхамеджан Тазабекпен кездесу, ҚР Қарулы күштері Бас штабының орынбасары, генерал-мойор Мұхамеджан Таласов мырзамен кездесу 

шаралары өткізілді. Әр шара арнайы концепция және бағдарламаларын жасалынды. Сонымен қатар кері байланыс сауалнамалары алынып, анализ 

жасалынды (Қосымша №4).  

5 іс-шара. Аймақтарда лагерьге қатысушылармен кері байланыс жасау. Лагерь қатысушыларына арнайы тапсырмалар беріліп, олардың 

орындалу барысы қадағаланды, Кері байланыс сауалнамалары толтырылып, анализ жасалды. Кері байланыс жасаудың басты мақсаты, 

қатысушылардың лагерьле алған білімдерін өз өңірінде көрсетуге, білідерінмен бөлісіп, лагерь туарлы ақпараттың алаңын кеңейту. Лерьдің 

қорытындысы бойынша видеоролик дайындалып, әлеуметтік желілерде жарияланды. Қатысушылар аймақтарда өткізген іс-шаралары бақыланып, 

жарияланымдар мен мақалалар жарияланды. Лагерьдің қорытындысы бойынша бейнеролик (электронды нұсқада) жасалынды (Қосымша №5).  

Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды көпшілік алдындағы презентацияс 

6 іс-шара. Жобаны қорытындылау мақсатында Қоғамдық кездесу ұйымдастыру. «Жігер» республикалық әскери-патриоттық лагері 

бойынша қоғамдық тыңдалым Алматы қаласында Құрлық әскерлері институты базасында ұйымдастырылды. Тыңдалымға мемлекеттік орган 

өкілдері мен азаматтық қоғам, партия өкілдері, лагерь қатысушылары, әскери оқудағы студенттер, жалпы 350 қатысушы тартылды. Мемлекеттік 

орган өкілдерінен ҚР Қорғаныс министрлігі, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, ҚР Білім және ғылым министрлігі өкілдері және 

азаматтық қоғам өкілдерінен Үкіметтік емес ұйымдар, «Нұр Отан» партиясы, «Жас Отан» жастар қанаты өкілдері қатыстырылды. Тыңдалым 

бойынша ұсыныстар тыңдалып, шешімдер қабылданды (Қосымша №6).  

 

 

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) 

Қатысуш

ы 

лар саны 

Қатысуш

ылардың 

санаттары 

Тартылған 

сарапшылар 

Жоспарланған іс-

шаралардың 

орындалу 

толықтығы 

 

Растайтын 

құжаттары бар 

№___ қосымша 

1 

Лагерьге 

қатысушыларды тарту 

және іріктеу үшін 

жастар арасында 

15 шілде – 

29 тамыз 

2019 жыл 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы, 

Шымкент және 

14 облыс 

300 

14-29 жас 

аралығынд

ағы жастар 

Полковник 

Жанузаков 

Арман 

Жанузакович 

Орындалған 

100% 
№2 қосымша 



әскери-патриоттық 

видео конкурс 

ұйымдастыру 

2 

Алматы қаласы 

әскери-тарихи 

музейге саяхат 

17 

қыркүйек 

2019 жыл  

Алматы қаласы 

әскери-тарихи 

музейі 

50 

14-29 жас 

аралығынд

ағы жастар 

- 
Орындалған 

100% 
№4 қосымша 

3 

«Жігер» 

республикалық 

әскери-патриоттық 

лагерінің ашылу 

салтанаты 

18 

қыркүйек 

2019 жыл 

«Тау-Тұран» 

демалыс 

орталығы 

50 

14-29 жас 

аралығынд

ағы жастар 

Генерал-

майор 

Қаныш 

Асанханұлы 

Әбубәкіров 

Орындалған 

100% 
№4 қосымша 

4 

Пікірталас алаңы 

«Өңірлердегі әскери-

патриоттық тәрбие. 

Жоспар және даму 

жағдайы» 

18 

қыркүйек 

2019 жыл 

«Тау-Тұран» 

демалыс 

орталығы 

50 

14-29 жас 

аралығынд

ағы жастар 

Полковник 

Жанузаков 

Арман 

Жанузакович 

Орындалған  

100% 
№4 қосымша 

5 

Өзін-өзі дамыту 

бойынша семинар-

тренинг «Бақыттың 

формуласы» - Асхат 

Абжанов 

18 

қыркүйек 

2019 жыл 

«Тау-Тұран» 

демалыс 

орталығы 

50 

14-29 жас 

аралығынд

ағы жастар 

Асхат 

Абжанов 

Орындалған  

100% 
№4 қосымша 

6 
Футбол турнирі 

18 

қыркүйек 

2019 жыл 

«Тау-Тұран» 

демалыс 

орталығы 

50 

14-29 жас 

аралығынд

ағы жастар 

- 
Орындалған  

100% 
№4 қосымша 

7 

Семинар-тренинг 

«Көшбасшы болуға 

апарар нақты 

18 

қыркүйек 

2019 жыл 

«Тау-Тұран» 

демалыс 

орталығы 

50 

14-29 жас 

аралығынд

ағы жастар 

Шыңғыс 

Мұқан 

Орындалған  

100% 
№4 қосымша 



қадамдар» - Шыңғыс 

Мұқан 

8 

Кешкі концерттік 

бағдарлама 

18 

қыркүйек 

2019 жыл 

«Тау-Тұран» 

демалыс 

орталығы 

50 

14-29 жас 

аралығынд

ағы жастар 

- 
Орындалған  

100% 
№4 қосымша 

9 

Командалық ойындар 

– Әсет Қалдыбай 

19 

қыркүйек 

2019 жыл 

«Тау-Тұран» 

демалыс 

орталығы 

50 

14-29 жас 

аралығынд

ағы жастар 

Әсет 

Қалдыбай 

Орындалған  

100% 
№4 қосымша 

10 

Кездесу «Әскери-

патриоттық 

тәрбиедегі 

телевидение рөлі» - 

Нұржан Жалауқызы 

19 

қыркүйек 

2019 жыл 

«Тау-Тұран» 

демалыс 

орталығы 

50 

14-29 жас 

аралығынд

ағы жастар 

Нұржан 

Жалауқызы 

Орындалған  

100% 
№4 қосымша 

11 

Кездесу  «Отанын сүю 

– әр азаматтың 

қасиетті борышы» - 

Ардақ Назаров 

19 

қыркүйек 

2019 жыл 

«Тау-Тұран» 

демалыс 

орталығы 

50 

14-29 жас 

аралығынд

ағы жастар 

Ардақ 

Назаров 

Орындалған  

100% 
№4 қосымша 

12 

Кездесу «Отан – 

отбасынан басталады» 

- Мұхамеджан 

Тазабек 

19 

қыркүйек 

2019 жыл 

«Тау-Тұран» 

демалыс 

орталығы 

50 

14-29 жас 

аралығынд

ағы жастар 

Мұхамеджан 

Тазабек 

Орындалған  

100% 
№4 қосымша 

13 

ҚР Қарулы күштері 

Бас штаб бастығының 

орынбасары, генерал-

майор Таласов 

Мұхамеджан 

Қадіржанұлымен 

кешкі кездесу 

19 

қыркүйек 

2019 жыл 

«Тау-Тұран» 

демалыс 

орталығы 

50 

14-29 жас 

аралығынд

ағы жастар 

генерал-

майор 

Таласов 

Мұхамеджан 

Қадіржанұлы 

Орындалған  

100% 
№4 қосымша 



14 

Аймақтарда лагерьге 

қатысушылармен кері 

байланыс жасау 

Қазан-

қараша 

2019 жыл 

Нұр-Сұлтан, 

Алматы, 

Шымкент және 

14 облыс 

50 

14-29 жас 

аралығынд

ағы жастар 

- 
Орындалған  

100% 
№5 қосымша 

15 

Жобаны 

қорытындылау 

мақсатында Қоғамдық 

кездесу ұйымдастыру 

20 

қыркүйек 

2019 жыл 

Алматы қаласы, 

Құрлық 

әскерлерінің 

Әскери 

институты 

300 

14-29 жас 

аралығынд

ағы жастар 

генерал-

майор 

Таласов 

Мұхамеджан 

Қадіржанұлы 

Орындалған  

100% 
№6 қосымша 

 

 

Кестені толтырыңыз және жоспарланған нәтижелердің алынған нәтижелерге сәйкестігін сипаттаңыз 

 

Жобаның мақсаты: 

Жастармен жұмыс жасайтын әскери-патриоттық клубтардың, бірлестіктердің басшыларына, 

мамандарына, жастарға әскери-патриоттық тәрбие жұмысын ұйымдастыру бойынша лагерь өткізу 

арқылы әдістемелік қолдау көрсету 

Жобаның ұзақ мерзімді нәтижесі: Жастар, әскери-патриоттық клубтар мен бірлестіктердің басшылары өздерінің білімдері мен 

қабілеттерін «Жігер» әскери-патриоттық лагері арқылы арттырады. 

Міндет Міндеттің 

аясындағы іс-

шаралар 

 

Зерттеу нәтижелері 

бойынша алынған өнімдер 

(іс-шараларға) 

Қысқа мерзімді қол 

жеткізілген нәтижелер 

(міндеттерге) 

Индикаторлар 

жоспар іс жүзінде 

Жастарды 

әскери-

патриоттық 

тәрбиелеу 

бойынша іс-

шаралар 

кешенін өткізу. 

«Жігер» әскери-

патриоттық лагеріне 

дайындық 

жұмыстарын жасау 

 

Лагерьдің тұжырымдамасы 

 

Лагерьдің ережесі 

 

Әріптестерге ресми хаттар 

 

Бекітілген жұмыс тобы 

 

Таратпа материалдардың 

дизайндары 

 

 

 

 

«Жігер» әскери-патриоттық 

лагеріне дайындық 

жұмыстарын жасау  

барысында әскери-патриоттық 

бағыттағы мекемелермен 

байланыс орнатылды; 

 

Әдістемелік нұсқаулықтар 

қолданылып, жастарды 

 

Лагерь 

тұжырымдамас

ы – 1   

 

Лагерь ережесі 

– 1  

 

Ресми хаттар – 

3  

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 



Ақпараттық бейнеролик 
 

 

Баннер 

 

Жоба туралы мақалалар  

 

Жастардың әскери-

патриоттық сезімдерін 

арттыруға арналған 

бейнероликтер 

әскери-патриоттық тәрбиелеу 
бойынша кешенді шаралар 

құрастырылды; 

 

Жоба туралы мақалалар 

дайындалып, әлеуметтік 

желілер мен БАҚ 

құралдарында жарияланды. 

 

Бекітілген 
жұмыс тобы – 

1  

 

Лагерь туралы 

жарияланған 

посттар – 70  

 

Қолданылған 

әдістемелік 

нұсқаулық – 1  

 

Таратпа 

материалдар 

дизайны – 2 

 

Ақпараттық 

бейнеролик 

саны – 1  

 

Қаралым саны 

– 5000  

 

Баннер 

дизайны – 1  

 

Жоба туралы 

мақалалар саны 

– 7  

 

Жастардың 

әскери-

патриоттық 

сезімдерін 

арттыруға 

арналған 

 
1 

 

 

 

72 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

5356 

 

 

1 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



бейнероликтер 
– 2  

 

Қаралым саны 

– 10 000 

 

 
 

68 295 

Лагерьге 

қатысушыларды 

тарту және іріктеу 

үшін жастар 

арасында әскери-

патриоттық видео 

конкурс 

ұйымдастыру 

 

Конкурстың ережесі 

 

Бекітілген әділқазылар 

алқасы 

 

Хабарландыру 

 

Ресми хаттар 

 

Конкурсқа қатысушылардың 

видеожұмыстары 

 

Пресс-релиз 

 

Жарияланымдар 

 

Конкурстың қорытындысы 

бойынша хаттама 

 

Лагерьге іріктелініп алынған 

қатысушылар тізімі 

 

 

Жастар арасында әскери-

патриоттық конкурсы 

негізінде жастар тартылды; 

 

Жастардың видеолары арқылы 

әскери-патриоттық 

сезімдеріне қол жеткізілді; 

 

Әскери-патриоттық 

видеороликтер конкурсы 

бойынша үздіктер анықталды; 

Конкурстың 

ережесі – 1  

 

Бекітілген 

әділқазылар 

алқасы – 1  

 

Хабарландыру 

– 1  

 

Ресми хаттар – 

1   

 

Конкурсқа 

қатысушылард

ың 

видеожұмыста

ры – 30  

 

Лагерьге 

қатысуға өтінім 

бергендер саны 

– 200  

 

Пресс-релиз – 1   

 

Жарияланымда

р – 10  

 

Конкурстың 

қорытындысы 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

25 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

207 

 

1 

 

 

12 

 

 

 



бойынша 
хаттама – 1  

 

Лагерьге 

іріктелініп 

алынған 

қатысушылар 

тізімі – 1  

 

Іріктеліп 

алынғандар 

саны – 50  

 
1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

50 

«Жігер» әскери-

патриоттық лагерін 

өткізу 

 

Лагерьдің бағдарламасы 

 

Пресс-релиз 

 

Жарияланымдар 

 

Фотосуреттер 

 

Қатысушылар тізімі 

 

Қатысушылардың пікірі 

 

Спикер/тренерлер/шақырылғ

ан қонақтардың тізімі 

 

 

 

Лагерь бойынша 

бағдарларлама жасалынды; 

 

Лагерьге жолдама алған 

қатысушылар тізімі 

нақтыланды; 

 

Лагерьге қонақтар 

шақырылды: 

Лагерьдің 

бағдарламасы – 

1  

 

Пресс-релиз – 1   

 

Жарияланымда

р – 2  

 

Фотосуреттер – 

5   

 

Қатысушылар 

тізімі – 1  

 

Қатысушылар 

саны – 50  

 

Қатысушылард

ың пікірі – 3  

 

Спикер/тренер

лер/шақырылға

н қонақтардың 

тізімі – 1  

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

100 

 

 

1 

 

 

50 

 

 

5 

 

 

 

 

1 



Лагерь аясында әр 

түрлі бағыттағы 

шараларды 

ұйымдастыру 

 

 

Өткізілетін іс-шаралар тізімі 

 

Іс-шараларда сөз 

сөйлеушілердің 

баяндамасы/презентациясы 

 

Өткізілген іс-шаралардың 

бағдарламасы 

 

Фотосуреттер 

 

Кері байланыс сауалнамасы 

 

Сауалнаманың анализі 

Лагерь аясында әр түрлі 

бағыттағы шаралар 

ұйымдастырылды; 

 

Кері байланыс сауалнамалары 

алынып, анализ жасалынды; 

 

 

Өткізілетін іс-
шаралар тізімі 

– 1  

 

Өткізілген іс-

шаралар саны – 

6  

 

Іс-шараларда 

сөз 

сөйлеушілердің 

баяндамасы/пр

езентациясы – 

6  

 

Өткізілген іс-

шаралардың 

бағдарламасы – 

6  

 

Фотосуреттер – 

5   

 

 

Кері байланыс 

сауалнамалары

ның көшірмесі 

– 3  

 

Сауалнаманың 

анализі – 1  

 
 

1 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

100 

 

 

 

 

 

5 

 

 

1 

Аймақтарда лагерьге 

қатысушылармен 

кері байланыс жасау 

Лагерь қатысушыларына 

берілген тапсырмалар тізімі 

 

Лагерь қатысушыларының 

пікірі 

 

Қатысушыларға арнайы 

тасырмалар беріліп, жоба 

аймақтарда жалғасын тапты;  

 

Атқарылған жұмыстар 

бойынша есеп дайындалды;  

Лагерь 

қатысушылары

на берілген 

тапсырмалар 

тізімі – 1  

 

 

 

 

 

1 

 



Ұйымдастырушылардың 
атқарған жұмыстар бойынша 

есебі 

 

Лагерьдің қорытындысы 

бойынша бейнеролик 

 

Лагерьдің қорытындысы 

бойынша мақалалар 

 
Лагерь қортындысы бойынша 

мақалалар дайындалып, 

жарияланды; 

Лагерь 
қатысушылары

ның пікірі – 50  

 

Ұйымдастыру

шылардың 

атқарған 

жұмыстар 

бойынша есебі 

– 1 

 

Лагерьдің 

қорытындысы 

бойынша 

бейнеролик 

саны – 1  

 

Қаралым саны 

– 5000  

 

Лагерьдің 

қорытындысы 

бойынша 

мақалалар саны 

– 7  

 
 

83 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

5376 

 

 

 

 

 

7 

Жобаны 

қорытындылау 

мақсатында 

Қоғамдық кездесу 

ұйымдастыру 

 

 

Бағдарлама 

 

Қатысушылар тізімі 

 

Қатысушылар саны 

 

Пресс-релиз 

 

Жарияланымдар 

 

Қоғамдық кездесу 

ұйымдастырылып, 

мемлекеттік орган өкілдері 

тартылды; 

 

Ұсыныстар тыңдалып, 

шешімдер қабылданды; 

 

 

Бағдарлама – 1  

 

Қатысушылар 

тізімі – 1  

 

Қатысушылар 

саны – 20  

 

Пресс-релиз – 1 

 

Жарияланымда

р – 2  

1 

 

 

1 

 

 

20 

 

1 

 

 

2 



Презентация 
 

Сөз сөйлеушілер тізімі 

 

Фотосуреттер 

 

Ұсынымдар 

 
Презентация – 

2  

 

Сөз 

сөйлеушілер 

тізімі – 1  

 

Фотосуреттер – 

1  

 

Ұсынымдар 

тізімі – 1  

 
 

2 

 

 

 

1 

 

 

100 

 

 

1 

 

 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ЖАЛПЫ ИНДИКАТОРЛАРЫ 

Индикатор Жоспар Іс жүзінде 

әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде қамтылған 

халық саны 
230 239 

жобаның жағдайға оң әсерін белгілейтін тікелей 

бенефициарлардың саны 
50 50 

мемлекеттік емес секторды білдіретін әлеуметтік жобаны 

іске асыруға тартылған серіктестердің саны (бар болса) 
2 3 

 

Жоспардан жоба бойынша ауытқу негіздемесін сипаттаңыз: Жоба бойынша ауытқу «Жігер» республикалық әскери-патриоттық лагерінің өткізілу 

уақытының өзгеруі. Ауытқу себебі, лагерь белгіленген уақытқа қатысушылардың уақытылы келе алмауы, жол жүру билеттерінің болмауы. Аталмыш 

ауытқу бойынша «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ арнайы хат негізінде ескертіліп, келісілді.  

2. Мақсатқа қол жеткізу (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету): Жоба мақсаты бойынша жастармен жұмыс 

жасайтын әскери-патриоттық клубтардың, бірлестіктердің басшыларына, мамандарына, жастарға әскери-патриоттық тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру бойынша 50 қатысушыға арнайы сабақтар өткізіліп, әдістемелік қолдау көрсетіліп көзделген нәтижелерге қол жеткізілді. Жобаға 207 

өтінім анкета негізінде және 32 өтінім бейнеролик негізінде келіп түсіп, 50 қатысушы лагерьге жолдама алып қатысты. Жоспарда көрсетілген іс-

шаралар толықтай орындалды. Іс-шараларға мемлекет және қоғам қайраткерлері, жобаға тікелей ҚР Қарулы күштерінің офицерлер құрамы 

тартылды. Бейнероликтер қаралымы көзделген мақсаттан артығымен орындалып, 50000 қаралымға дейін жетті.  

 



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): 

Жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша кешенді іс-шаралар кешені жастардың әскери-патриоттық тұрғыда тәрбиедленуіне оң 

әсерін беретін әлеуметтік жоба болып табылады. Жобаға дейін жастар мен жобадан кейінгі жастар арасында біршама өзгешеліктер байқалды. 

Жастар идеологиялық және рухани тұрғыды біршама дами түсті, сонымен қатар жаңа орта, жаңа достар тапты.  

Тұраров Дулат Серікжанұлы – Жамбыл облысы, Тараз қаласының тумасы, 8 747 117 59 63. Әскери қызметке қызығады. Жобадан кейін өзінің 

әскери өмірге баратыны туралы шешім қабылдады. Сонымен қатар «Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасына қатысты. 
https://www.youtube.com/watch?v=Lm9PjZ2muWk&feature=youtu.be 

Бекматов Нұрасал Жасұланұлы – Нұр-Сұлтан қаласының тумасы, 8 771 375 97 40. Әскери қызметке қызығушылығы артты.  

https://www.instagram.com/p/B2w08qMgePT/?igshid=167hhrysb0aq4  
(Кері байланыс сауалнамасы тіркелген) 

 

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

 

Гендерлік көрсеткіш: 

Жабаға қатысушылар саны, барлығы  Ерлер Әйелдер 

239 155 84 

 

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 

жоғары, 

о.і.) 

Жұмыссызда

р 

Қоғамдық 

ұйымдардың 

өкілдері  

Бизнес-

сектордың 

өкілдері  

Басқа 

санаттар  

239 - 239 - - - - - - - - 

 

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 

239 121 110 2 6  - - 

https://www.youtube.com/watch?v=Lm9PjZ2muWk&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/p/B2w08qMgePT/?igshid=167hhrysb0aq4


 

5. Әлеуметтік жобаның нәтижелері: 

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

отырып, сапалық жылжуларды сипаттай отырып)):  

Жобаға қатысуға 239 жас өтінім білдірсе, 207 анкета толтыру арқылы, 32 бейнеролик түсіру бойынша. Бұл жоспарда көрсетілген 

индикаторлардың толық қамтылғанын көрсетеді. Өтінімдер еліміздің әр өңірінен жиналғанын ескерсек, еліміздің барлық өңіріне ақпарат 

жеткені деп санауға болады. Сонымен қатар, жиналған 32 бейнеролик әлеуметтік желіде қаралым саны және сапасы, мағынасына сәйкес 

жеңімпаздар анықталды. Бұл бейнероликтер әлеуметтік желі негізінде көптеген жасты қамтып, олардың әскери-патриоттық сезімдерінің 

дамуына біршама әсерін тигізді.  

 Жоба аясында жастардың әскери-патриоттық сезімдерін арттыруға бағытталған 2 бейнеролик түсірілді. Аталмыш бейнероликтер, 

еліміздегі танымал ZTB жобасының парақшаларына салынып, 100 000-нан астам қаралым жиналып, 300-ден астам пікір жинады. Бұл 

бейнероликтер әлеуметтік желі негізінде көптеген жасты қамтып, олардың әскери-патриоттық сезімдерінің дамуына біршама әсерін тигізді. 

Лагерьге еліміздің әр өңірінен тікелей 50 жас қатысты. Жоба соңында лагерь қатысуышларымен кері байланыс жасалды. Бұл өз кезегінде 

қатысушылардың лагерьде алған білімдерін өз өңірлерінде кездесу, байланыс арқылы аймақтардағы өзге жастарға біршама әсер етті.  

Лагерь аясында жастардың әскери-патриоттық сезімдерін, өзін-өзі дамыту бойынша 12 іс-шара өткізілді. Шаралар жастардың әскери-

патриоттық сезімдерін қалыптастыру және дамыту мақсатында ҚР Қарулы күштерінің Бас штабы бастығының орынбасары генерал-майор 

Мұхамеджан Таласовпен, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Құрлық әскерлері Десанттық-шабуылдау әскерлерінің қолбасшысы 

Генерал-майор Қаныш Асанханұлы Әбубәкіров және т.б. әскери тұлғалармен кездесу өткізіліп, жастардың әскери өмірге деген 

қызығушылығын дамыттық. Сонымен қатар, көшбасшылық, ораторлық және командамен жұмыс жасау қабілеттерін дамытуға әсер етті.  

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

оң/теріс өзгерістердің негіздемесі)): жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу мемлекет алдында тұрған өзекті мәселелердің бірі болғандықтан 

осы бағыттағы іс-шаралар ұзақ мерзімді қамтиды. Жобадан жастардың бойында патриоттық, әскерге қызығушылық сезімдері пайда болды.  

Сонымен қатар лагерь бараысынды өикізілген арнайы тренингтер, семинарлар, мастер класстар қатысуышалр үшін өмірлік сабақ, үлкен 

тәжірибе болды. Олар әскери-патриоттық клубтардың мүшешелері болғандықтан алдағы уақытта лагерьде алған білімдерін өз тәжірибелерінде 

қолданады. Және өз замандастарына үлгі болып, лагерьде үйренген дүниелерін көрсетіп, басқа жастарға әсер ету арқылы ұзақ мерзімді әсер 

береді.  

 әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы: Жоба жастар арасында үлкен қызығушылықпен қабылданды. Лагерьге 

қатысушылар арнайы әскери-патриоттық клубтардың мүшелері болғандықтан, олар лагерьден алған білімдерін өз салаларында тұрақты 

қолданады. Сонымен қатар «Жас Сарбаз» әскери-патриоттық ұйымының мүшелері қатысып, лагерьден алған білімдерін өз ұйымында 

қолданатынын алға тартты.  Жүргізілген сауалнама нәтижесі жобаның тұрақты болуын көрсетті. 

 



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? 

ҚР Қорғаныс министрлігі – жобаға мүдделі тарап. Әскери тәрбие ҚР Қорғаныс министрлігінің басты міндеттерінің бірі болып табылады. 

Жоба бойынша ҚР Қарулы күштерінің ардагерлері, қатардағы офицерлерді, ҚР Қарулы күштерінің басшыларын шақыруға ықпал етті. Арнайы 

шақырылған қонақтар жастармен кездесіп әскери өмір бойынша сұрақтарына жауап алды.  

«Жас Сарбаз» республикалық жасөспірімдер әскери-патриоттық ұйымы – жобаға мүдделі тарап. «Жас Сарбаз» ұйымы республикалық 

әскери-клубтардың басын біріктіруші бірегей ұйым. Аталмыш ұйым мақсатты топты анықтауда үлкен әсер етті. Жастарды әскери-патриотық 

бағытта тәрбиелеу бағытында алдағы уақытта іс-қимыл жоспарланды.  

Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты – әскери қызметтегі оқытушылар құрамымен қолдау көрсетті. Институт 

құрамындағы әс түрлі клубтармен тәжірибе алмасылды. Институт оқытушысы полковник Жанузаков Арман қатысуышлармен ашық алаң құра отырып 

дөңгелек үстел өткізді.  

Құрлық әскерлерінің Әскери институты – жобаның қортында тыңдалымын өткізуге орын бөлді. Қатысушылар институт ішін аралып, әскери 

өмірмен танысуға мүмкіндік алды.  

 

 

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

 

№ 
Жобаның 

атауы 

Орындылығын негіздеу 

(проблеманы сипаттау) 
Мақсаты Міндеттері 

Қысқаша 

сипаттамасы 

(жобаның негізгі 

бағыттары) 

Қажетті 

сома 

Іске асыру орны 

(жобаның 

географиясы) 

Күтілетін нәтижелер 

       Жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау; 

 

«Арлан» 

жасөспірімдер 

арасында 

әскери-

қолданбалы 

өнер жарысы 

Жастарды әскери-

патриоттық бағытта 

тәрбиелеу мемлекет 

алдындағы міндеттердің 

бірі. Қазіргі таңда 

жастардың көзқарасы 

басқа бағытта дамып 

жатыр. Оларды 

отансүйгіш, патриот етіп 

тәрбиелеу керек.   

Жастар 

бойынша 

отансүйгіштік 

сезімдерін 

қалыптастыру 

- Жастар 

арасында 

әскери 

өнер 

бойынша 

үздіктерді 

анықтау 

- Жастар 

арасында 

достық 

қарым-

қатынас 

орнату 

Жоба әсери-

қолданбалы өнер 

түрлері бойынша 

республиканың 

түкпір-түкпірінен 

келген жастардың 

қатысуымен өтеді. 

Өткізу орны 

ретінде белгілі бір 

аймақ таңдалады.  

15 000 

000 

14 облыс және Нұр-

Сұлтан, Алматы, 

Шымкент қалалары 

Жастар бойынша 

отансүйгіштік 

сезімдерін 

қалыптасады 

 



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) 

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 

министрлігі 

Жастарды әскери-патриоттық тәрбие 

мемлекет алдында тұрған өзекті 

міндеттерің бірі болғандықтан аса мән 

беріп, қаржылай қолдауды көбейту 

керек;  

 

Жастарды әскери-патриоттық 

тәрбиелеу бойынша шаралар санын 

арттыру;  

- 

ҚР Білім және ғылым министрлігі Жастарды әскери-патриоттық тәрбие 

бойынша мектептерде арнайы сағаттар 

бөлу;  

 

Мектептердегі алғашқы әскери 

дайындық сабақтарына аса мән беру, 

формаларын заман талабына сай 

өзгерту;  

 

Мектептерде «Жас Сарбаз» 

сыныптарын ашуға қолдау көрсету;  

- 

 

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 «Жігер» әскери-патриоттық лагеріне дайындық 

жұмыстарын жасау 

Лагерьдің тұжырымдамасы 

Лагерьдің ережесі 



Әріптестерге ресми хаттар 

Бекітілген жұмыс тобы 

Таратпа материалдардың дизайндары 

Ақпараттық бейнеролик 

Баннер 

Жоба туралы мақалалар  

Жастардың әскери-патриоттық сезімдерін арттыруға арналған 

бейнероликтер (электронды нұсқада). 

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) 

Пресс-релиз 

Жарияланымдар 

Конкурстың қорытындысы бойынша хаттама 

Лагерьге іріктелініп алынған қатысушылар тізімі 

3 қосымша «Жігер» әскери-патриоттық лагерін өткізу Лагерьдің бағдарламасы 

Пресс-релиз 

Жарияланымдар 

Фотосуреттер 

Қатысушылар тізімі 

Қатысушылардың пікірі 

Спикер/тренерлер/шақырылған қонақтардың тізімі 

4 қосымша Лагерь аясында әр түрлі бағыттағы шараларды 

ұйымдастыру 

Өткізілетін іс-шаралар тізімі 

Іс-шараларда сөз сөйлеушілердің баяндамасы/презентациясы  

Өткізілген іс-шаралардың бағдарламасы 

Фотосуреттер 

Кері байланыс сауалнамасы 

Сауалнаманың анализі 

5 қосымша Аймақтарда лагерьге қатысушылармен кері 

байланыс жасау 

Лагерь қатысушыларына берілген тапсырмалар тізімі 

Лагерь қатысушыларының пікірі 

Ұйымдастырушылардың атқарған жұмыстар бойынша есебі 

Лагерьдің қорытындысы бойынша бейнеролик (электронды 

нұсқада) 



Лагерьдің қорытындысы бойынша мақалалар 

6 қосымша Жобаны қорытындылау мақсатында Қоғамдық 

кездесу ұйымдастыру 

Бағдарлама 

Қатысушылар тізімі 

Пресс-релиз 

Жарияланымдар 

Презентация 

Сөз сөйлеушілер тізімі 

Фотосуреттер 

Ұсынымдар 

      Есептің жалпы беттер саны: ___________________ 

      __________________/____________/ ____________________ 

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

  

 Толтырылған күні ____________  

     Мөрдің орны 


