




  3-қосымша 
   

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 
 

1. Ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның 
ұйымның жарғылық қызметіне сәйкестігінің негіздемесі. 
 

      2. Өтінің берушінің грант тақырыбы бойынша жұмыс тәжірибесі. 
      Соңғы 3 (үш) жылда жүзеге асырылған немесе жүзеге асырылып жатқан осыған ұқсас әлеуметтік жобалар және 
(немесе) әлеуметтік бағдарламалар көрсетіледі (ұйымның жекелеген қызметкерлері өздігінен өткізген немесе өзге ұйымдар 
арқылы жүзеге асырған жобалар мен қызмет түрлері ұйымның өзінің жұмыс тәжірибесі болып саналмайды). 

Әлеуметтік жоба 
және (немесе) 
әлеуметтік 
бағдарламаның 
жүзеге асырылу 
мерзімі 

Әлеуметтік жоба 
және (немесе) 
әлеуметтік 
бағдарламаның 
атауы (негізгі 
қызмет түрі) 

Тапсырыс берушінің 
атауы (донор) және 
жүзеге асырылған 
әлеуметтік жоба және 
(немесе) әлеуметтік 
бағдарламаның 
географиялық қамтылу 
аймағы 

Әлеуметтік 
жоба және 
(немесе) 
әлеуметтік 
бағдарлама
ның құны 

Әлеуметтік жоба 
және (немесе) 
әлеуметтік 
бағдарламаның 
нәтижесі 

Қыркүйек-
желтоқсан  2015  ж. 

Бұқаралық ақпарат 
құралдар арқылы 
Алматы облысында 
мемлекеттік 
ақпараттық 
саясатты жүзеге 
асыру 

"Алматы облысының 
ішкі саясат басқармасы" 
ММ 

 2678571 акт2 20.11.2015 

Қыркүйек-
желтоқсан  2016  ж. 

«5-я власть» 
Интернет-
платформасының 
қызметін 
ұйымдастыру және 
тұрғындар 
арасында танымал 
ету 

"Астана қаласының ішкі 
саясат басқармасы" 
мемлекеттік мекемесі 

8928000 акт17 30.11.2016 

қазан-желтоқсан  
2016  ж. 

Оңтүстік Қазақстан 
облысының 
әлеуметтік-
экономикалық 
дамуы бойынша 
әлеуметтік 
желілерде позитивті 
материалдардың 
жариялануын 
қамтамасыз ету 

«ОҚО ішкі саясат 
басқармасы" 
мемлекеттік мекемесі 

8928000 акт020 26.12.2016 

Қаңтар-желтоқсан  
2016  ж. 

Жастар саясаты 
саласында 
ақпараттық-
насихаттық 
жұмысты 
ұйымдастыру 

"Астана қаласының 
Жастар саясаты 
мәселелері басқармасы" 
мемлекеттік мекемесі 

8000000 акт19 26.11.2016 

мамыр-желтоқсан  
2016  ж. 

Бұқаралық ақпарат 
құралдар арқылы 
Алматы облысында 

"Алматы облысының 
ішкі саясат басқармасы" 
ММ 

2678571 акт16 28.11.2016 



мемлекеттік 
ақпараттық 
саясатты жүзеге 
асыру 

Қыркүйек-
желтоқсан  2017  ж. 

Жастар саясаты 
саласында 
ақпараттық-
насихаттық 
жұмысты 
ұйымдастыру 

"Астана қаласының 
Жастар саясаты 
мәселелері басқармасы" 
мемлекеттік мекемесі 

2908630 акт170114/00/1 
25.12.2017 

мамыр-желтоқсан  
2017  ж. 

Бұқаралық ақпарат 
құралдар арқылы 
Алматы облысында 
мемлекеттік 
ақпараттық 
саясатты жүзеге 
асыру 

"Алматы облысының 
ішкі саясат басқармасы" 
ММ 

1785700 акт170130/01/2.3 
15.10.2017 

тамыз-желтоқсан  
2017  ж. 

«Әлеуметтік 
желілерді 
қолданушы жастар 
арасында «Желі 
психологиясы» 
тақырыбындағы 
Қызылорда 
интернет форумы» ( 
KIF ) қызметі 

Қызылорда қаласы 
әкімдігінің "Қызылорда 
қаласының ішкі саясат 
бөлімі" КММ 

2678571.43 акт170064/00/1 
15.10.2017 

сәуір-желтоқсан  
2017  ж. 

Услуги по 
технической 
поддержке сайтов 

Астана қаласы 
әкімдігінің "Қоғамдық 
тамақтандыру және 
сервис колледжі" 
мемлекеттік 
коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны 

204000 акт170021/00/3 
29.03.2017 

наурыз-желтоқсан 
2018 ж 

«Әлеуметтік 
желілерді 
қолданушы жастар 
арасында «Желі 
психологиясы» 
тақырыбындағы 
Қызылорда 
интернет форумы» 
(KIF) әлеуметтік 
қызметі 

Қызылорда қаласы 
әкімдігінің "Қызылорда 
қаласының ішкі саясат 
бөлімі" КММ 

1900000 Акт 180037/00/1 
26.10.2018 

Қыркүйек-
желтоқсан 2018 ж 

уoutube.com 
видеохостингінде 
Астана қаласының 
имидждік, 
ақпараттық 
бейнеканалын құру 
және оның 
контенттік 
толықтырылуын 
қамтамасыз ету. 

"Астана қаласының 
Қоғамдық даму істері 
басқармасы" 
мемлекеттік мекемесі 

9500000 Акт  180126/00/2 
19.12.2018 

https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/supcontract/akts/5159769/akt/5775818
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/supcontract/akts/6185823/akt/6326566


Каналдың 
танымалдылығын 
арттыру үшін 
әлеуметтік 
желілерде (блог, 
Twitter, Facebook, 
ВКонтакте) жүйелі 
түрде жариялануын 
қамтамасыз ету. 
Қалада өтіп жатқан 
іс-шаралардан 
тікелей эфирде 
жылдам ақпарат 
тарату 

       
3. Өтініш берушінің әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге 
асыруға арналған материалдық-техникалық базасының болуы. 
      Ұйымның әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға дайындығы 
баяндалады (техникалық-экономикалық көрсеткіштер). 
«Жігер.Абырой.Сана» ҚҚ техникалық жабдықтармен (дербес комьпютерлер, принтер, 
фотоаппарат), кәсіби мамандармен толықтырылған. Салықтық  және басқа да борыштары 
жоқ. 
 
      4. Өтініш берушінің жобалық тобының құрамы (жобаланған әлеуметтік жоба және 
(немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға тартылатын қызметкерлер). 
Жобалық топ 
мүшесінің 
(болған 
жағдайда) 
аты-жөні 

Лауазымы Қызметкердің әлеуметтік 
жоба және (немесе) 
әлеуметтік бағдарлама 
міндетіне сәйкес жұмыс 
тәжірибесі, жобалардың 
атауы және оларды 
жүзеге асырудағы рөлін 
көрсете отырып 

Жұмыс 
тәжірибесі 
(жылдардың 
санын көрсету) 

Әлеуметтік 
жобадағы және 
(немесе) әлеуметтік 
бағдарламадағы 
міндеттері, 
жауапкершілігі 

Елеукен 
Есентүгел 
Баймұханбетұлы 

Директор 3 27 Жоба жетекшісі 

Мырзагалиев 
Гарифулла 
Сартбаевич 

Бухгалтер  2 27 Бухгалтер  

Куанова Алуа 
Данияровна 

Қоғаммен   
байланыс 
жөніндегі 
маман 

2 6 Қоғаммен  байланыс 
жөніндегі маман 

Жылкайдарова 
Гульназ 
Узгенбаевна 

Журналист 6 6 Бас редактор 

Болатбеков 
Жанасыл 
Турсынбекулы 

ІТ маман 8 8 ІТ маман 

      5. Үкіметтік емес ұйымның тиісті өңірдегі жұмыс тәжірибесі (жергілікті атқарушы 
органдардың Жоспарында көзделген грант тақырыбына өтінім берілген жағдайда 
толтырылады). 
      Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуы жоспарланған өңірдегі жұмыс 
тәжірибесін сипаттаңыз. 





 
  4-қосымша 

   
 

Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның мазмұны 
 
      1. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама туралы негізгі ақпарат. 
Әлеуметтік жобаның және 
(немесе) әлеуметтік 
бағдарламаның мақсаты 

• Мемлекеттік жастар саясатын ақпараттық қолдау. 
Жастарға ақпаратты интернеттің жаңа 
мүмкіндіктерін пайдалану арқылы жеткізу; 

• Жастарға қатысты жүргізіліп келе жатқан 
мемлекеттік бағдарламаларды жастарға еркін, 
ұғынықты тілде түсіндіру; 

• Жылдың ең үздің жас тұлғасын анықтау. Заманға 
сай, табысты, белсенді жас образын (тұлғаны) 
анықтап,  жастар арасында насихатын күшейту 
арқылы, жастарға үлгі болатын лидерлер 
дайындау. Осы таңдаулы лидерлер арқылы: 
• мемлекеттік бағдарламаларды жастар 

арасында насихаттау; 
• жастарға кәсіп ашуды, бизнеспен 

айналысуды насихаттау; 
• жастар арасындағы отбасы және отбасылық 

қарым-қатынастарды насихаттау; 
• еңбек адамының деңгейін көтеру. 

Әлеуметтік жобаның және 
(немесе) әлеуметтік 
бағдарламаның міндеттері 

• Әлеуметтік желі арқылы елімізде өз кәсібін 
жүргізіп отырған, табысты жастар туралы ақпарат. 
Ұсынылған жастардың ішінен кемі екеуін іріктеп 
алып,  олар туралы қызықты видеосюжет 
дайындау. Қазіргі белсенді жастың образын 
көрсету. Жастарға таныстыру арқылы мотивация 
беру;  

• Акция арқылы іріктелген кемі бес жастан jas.kz 
сайтына сұхбат алу. Табысты жастың табысқа 
жету жолын сұхбат арқылы жастарға жеткізу; 

• Жылдың ең үздің жас тұлғасын анықтап, жыл 
соңында салтанатты түрде марапаттау. 

• Астана қаласында танымал кемі он тұлғамен еркін 
форматта кездесу ұйымдастыру. Жастарға 
қатысты мәселелерді талқылау. Кездесу арқылы 
мемлекеттік жастар саясатын түсіндіру. 
Кездесулерден видео дайындалып, жастар 
арасында кеңінен таратылады.  

Ұсынылатын іс-шаралар • Конкурс. Жылдың ең үздің жас тұлғасын 
анықтау. Еліміздегі заманға сай, табысты, 
белсенді жастардың тізімін құру. Жылдың үздік 
жасы атауына лайықты жасты табу. 

• Влог. Жастарға өтімді форматта, таңдалған кемі 
екі жастан видео влог түсіру.  

• Мақала. Іріктелген кемі бес белсенді жастан 



сұхбат дайындау.  
• Мастар-класс. Астана қаласында еркін форматта 

жастар арасында танымал, белсенді тұлғалармен 
кездесу ұйымдастыру. 

• Видео. Әр кездесуден видео дайындап, жастар 
арасында кеңінен насихаттау.  

Аумақтық қамтылуы • Жұмыстар еліміздің барлық өңірлерінде белсенді 
насихатталады және сол өңірдің жастарын 
қатыстыруға күш салынады. 

Біріншіден. «Жігер. Абырой. Сана» қоғамдық қоры 
«Қазақстан КВН Одағы» РЖҚБ-ның жанынан 
құрылған ұйым (қосымша). Қоғамдық қордың жұмыс 
жасап келе жатқанына 3 жылдан асты. Қазақстан 
КВН Одағының еліміздің барлық аймағында 
филиалдары бар. Жұмыс барысында осы 
филиалдарды қажетті деңгейде пайдалана аламыз.  
Екіншіден. Бізде көп еленбейтін әлеуметтік желінің 
мүмкіндіктері арқылы (мысалы targeting) ақпаратты 
барлық өңірлерге, оның ішінде нақты жас көрсеткіші 
бойынша насихаттай аламыз. 

Мақсатты топтар • 14-29 жас аралығындағы ҚР азаматтары. 

Күтілетін нәтижелер • Жастар жылының үздік он лидері анықталады. 
Лидер жастар болашақта жастар үшін мотивация 
беретін тұлғаларға айналады; 

• Жастар арасында мемлекеттік бағдарламалар 
дұрыс бағытта насихатталады; 

• Видеолар кемі 1 000 000 қаралым жинайды. 
 
      2. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асырудың 
негіздемесі. 
Әлеуметтік жоба және (немесе) 
әлеуметтік бағдарлама 
бағытталған мәселелер бойынша 
ағымдағы жағдайдың 
сипаттамасы 

Еліміздегі түрлі жетістікке жетіп бірақ танылмай жүрген 
жастарды жарыққа шығару.  
Ақпараттық жұмыстың бұған дейін еленбей келе жатқан 
тұстарын анықтау.  
 
Жастар: 
• Жиындардан шаршады; 
• Ресми ақпаратты оқымайды; 
• ТВ, газеттен ақпарат іздемейді; 
• Жасанды акциялардан шаршаған; 
 
Біз: 
• Кәсіп ашып, білім алып жетістіктерге жетіп жатқан 
лидер жастарды анықтаймыз; 
• Осы жастар арқылы мемлекет тарапынан жүргізіліп 
жатқан жастарға қатысты бағдарламаларды таныстырамыз; 
• Ақпарат таратуда ресмиліктен шығамыз. Яғни 
мемлекеттік бағдарламаларды жастардың тілінде 
жеткіземіз. Осы мақсатта жастар арасында танымал 



тұлғаларды пайдаланамыз;    
• Бізде дайын, жұмыс жасап тұрған жастарға 
арналған ютуб канал бар (550 мың көрермен), әлеуметтік 
желілерде 1 млн-нан астам оқырманымыз бар. Осы 
жастарға ақпаратты тиісті алгоритмде жеткізетін мамандар 
бар;  
• Танымал блогермен (әлеуметтік желі белсенділері) 
жақсы байланыс орнатылған; 
• БАҚ өкілдерімен байланыс орнатылған. 
Біз өзімізде бар мүмкіндік арқылы еліміздің 14-29 жас 
аралығындағы барлық жастарын қамти аламыз. Біздегі 
парақшаларды оқушылардың орта жас статистикасы 
осыған сай келеді. (қосымша)  

Жастарға мотивация бере отырып мемлекеттік 
бағдарламаларды таныстырамыз. Жастарды білім алуға 
үгіттеп, жаңа заман технологияларын меңгеруге 
шақырамыз. Оларға алғашқы мүмкіндікті ұсынамыз. Жоба 
соңында бізде Елбасы өзінің «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында атап өткен «100 жаңа есім» 
жобасына лайықты жастар дайын болып шығады. 

Статистикалық деректерге және 
(немесе) зерттеу деректеріне, 
соның ішінде өз зерттеулеріне 
сілтеме 

• Forbes.kz сайты ұсынған ақпарат бойынша 
еліміздегі ең қаралымы көп интернет порталдар 
youtube.com, facebook.com, Instagram.com және vk.com. 
• lpgenerator.ru сайты ұсынған ақпарат бойынша 2018 
жылы әлемде ақпаратты тарату жолы видео нұсқаға 
ауысып жатыр (83%); 
• Соңғы уақытта шығып жатқан трендтердің барлығы 
видеоға қатысты (Байзакова, Зың-зың және т.б.); 
• Біздің парақшалар 14-29 жас аралығында еліміздің 
барлық азаматтарын қамтиды; 
• Біздің ютуб каналды күніне 450-500 мың жастар 
қарайды; (қосымша) 
• 2018 жылы қаралған жалпы қаралым саны 80 млн; 
• Жастардың 75%-ы ақпаратты смартфон арқылы 
алады; 
• Қазір жаңалықтар бірінші әлеуметтік желіге 
шығады, сосын ТВ ның назарын өзіне аударады.  
Әлемдік статистиканы саралай отырып және біздің 
мүмкіндікті пайдалану арқылы біз әлеуметтік жоба арқылы 
тиісті жастарды қамти аламыз. Қажетті ақпаратты 
жастарға өз тілінде жеткізе аламыз. Ақпаратты қызықты 
жеткізу арқылы қажетті ақпараттарды еліміздегі БАҚ-тарға 
шығара аламыз. 

Мақсатты топтың қажеттіліктерін 
анықтау бойынша жұмыс туралы 
ақпарат (қажеттіліктерді бағалау) 

Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникация 
министірлігі ұсынған дерек бойынша 2017 жылы елімізде 
77% азаматтар жылдам интернетпен қамтыылған. 2018 
жылы бұл көрсеткіш жоғарылағаны анық.  
Қазір жастар ақпаратты интернеттен, оның ішінде ютубтан 
алады. Ютубтың серіктесі Genesis  партнеркасының берген 
ақпараты бойынша қазір қазақстандағы ютубтың өсу 



қарқыны өте жоғары.  Бірақ, қазақ тілді орта қажетті 
ақпаратпен қамтылмай отыр. Қазақша танымдық 
видеоларға сұраныс өте жоғары. Осы жағдайларды ескере 
отырып біз жастарға өзімізде бар канал арқылы (550 мың 
көрермен) сапалы, видео өнімдер ұсынамыз. 

      3. Мақсатты топтар (әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны 
іске асырудан пайда алатын кімдер). 
      Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жоспарлау және іске асыру 
үрдісіне мақсатты топ өкілдерінің қатысуы сипатталады. 
Мақсатты топ Саны Жасы Мақсатты топтың алатын пайдасы 

ҚР азаматтары 1 млн 14-29 

• Ақпараттық сауат ашу; 
• Алдағы өміріне қажетті 
мотивация; 
• Мемлекеттік 
бағдарламалардың мәнін түсіну; 
• Танымал жастармен 
байланыс орнату; 
• Танымал тұлғалармен 
байланыс орнату; 
• Өз мүмкіндігін жарыққа 
шығару. 

      4. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама серіктестері мен мүдделі 
тараптар. 
      Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның барлық серіктестері мен 
мүдделі тараптар тізіліп (мысалы, мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар, бизнес 
саласының өкілдері, БАҚ өкілдері, халықаралық ұйымдар және т.б.) олардың әлеуметтік 
жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаға қатысуы, сондай-ақ қолдау түрлері 
(ақпараттық, кеңес беру) баяндалады. 
Серіктестің, мүдделі тараптың атауы Қатысу түрі мен нақты бағыты 

«Қазақстан КВН Одағы» РЖҚБ 

• Ақпараттық қолдау; 
• Jaidarman.kz сайты; 
• Әлеуметтік желідегі парақшалар; 
• Аймақтағы филиалдар. 

Kerekinfo.kz • Ақпараттық қолдау 

      5. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бойынша сұраныс берушімен 
кері байланыс. 
Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай 

өлшенеді 

14-29 жас арасындағы ҚР азаматтары Әлеуметтік желілердегі пікірлер арқылы мониторинг 
жасалып отырады. Мониторинг нәтижесіне қарай 
ақпарат жеткізудің келесі бағыты анықталатын 
болады. 

        6. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуына 
мониторинг жасау жоспары. 
Әлеуметтік жоба және әлеуметтік бағдарламаның мақсаты: 

Міндет Іс-шара Қысқа мерзімді және Индикаторлар (қысқа Өлшеу 



ұзақ мерзімді нәтижелер мерзімді және ұзақ 
мерзімді 
нәтижелерге) 

жиілігі 

Жастар 
арасынан 
белсенді 
табысты 
жастарды 
анықтау. 
Тізімін құру. 
Олардың 
насихатын 
күшейту 
арқылы 
жастарға 
мотивация 
беру, мемлекет 
саясатын 
насихаттау. 
Jas.kz сайтында 
табысты 
жастардың 
тізімін құру. 
Үздік екі 
тұлғаға деректі 
фильм түсіру. 
Бес тұлғаға бес 
мақала 
дайындау. 

 
Жастар 
жылының ең 
үздік жас, 
табысты  
тұлғаларын 
анықтау  
  

Интернет арқылы 
белсенді, табысты 
жастардың тізімін 
құрамыз. Олар туралы 
қысқа ақпарат jas.kz 
сайтына салынатын 
болады. 
Сонымен қатар әр тұлға 
әлеуметтік желіде 
белсенді насихатталады. 
Бұл интернетте позитивті, 
жастарға мотивация 
беретін ақпартты 
көбейтеді. Интернеттегі 
негативті азайтады. 
 
Сандық көрсеткіш: jas.kz 
сайтына кемі 50 жастың 
ақпаратын енгізу; 
Екі деректі фильм түсіру; 
Бес сұхбат мақала 
дайындау. 
 
Интернетте қазақ 
тіліндегі пайдалы, 
танымдық ақпарат қорын 
көбейту. 

Сайттағы оқырман 
саны  
 
Әлеуметтік желіге 
жариялау саны 
 
Ютубтағы қаралым 
саны  
 
Қазақстанның барлық 
аймағын қамтылуы. 

Ай 
сайын 

Танымала 
тұлғалармен 
еркін форматта 
кездесулер 
ұйымдастыру.  
Әр кездесуден 
видео түсіріп, 
интернетте 
кеңінен 
насихаттау. 

Мастер-
класстар 

Жастардың білім алуға 
деген құштарлығын 
арттыру; 
Мемлекет саясатын 
түсіну, қолдау; 
Интернеттегі негативті 
азайту; 
Жастар тарапынан 
қойылатын түрлі 
сауалдардың жауаптарын 
дайындау. 
 

Ютубтағы жалпы 
қаралым саны 
 
Қазақстанның барлық 
аймағын қамтылуы. 

Ай 
сайын 

      7. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік жоспары. 
Іс-шара 1-ай 2-ай 3-ай 4-ай 5-ай 6-ай 7-ай 8-ай 

Жылдың 
ең үздік 
жас 
тұлғасы
н 
анықтау. 

Конкурсқ
а 
ұсыныста
р 
қабылдау. 

Конкурстқа 
қатысушыла
рың 
ақпаратын 
сараптап, 
тисітілерін 

Таңдалған 
екі тұлғаға 
деректі 
фильм 
түсіру. 

Таңдалған 
бес 
тұлғадан 
сұхбат 
форматын
да jas.kz 

  Таңдалғ
ан бес 
тұлғадан 
сұхбат 
формат
ында 

Жылдың 
үздіктерін 
марапатта
у.  



jas.kz 
сайтына 
енгізу.  
Әлеуметтік 
желіде 
насихаттау 
жұмыстарын 
бастау. 

сайтына 
материал 
дайындау. 

jas.kz 
сайтына 
материа
л 
дайында
у. 

Мастер-
класстар 

Жастар 
арасында 
танымал 
тұлғаларм
ен мастер-
класстар 
ұйымдаст
ыру. 
Видеосын 
ютуб 
канал 
арқылы 
тарату. 

Жастар 
арасында 
танымал 
тұлғалармен 
мастер-
класстар 
ұйымдастыр
у. 
Видеосын 
ютуб канал 
арқылы 
тарату. 

Жастар 
арасында 
танымал 
тұлғаларме
н мастер-
класстар 
ұйымдасты
ру. 
Видеосын 
ютуб канал 
арқылы 
тарату. 

Дайын 
видео 
материалд
арды 
аймақтар 
бойынша 
жастар 
арасында 
кеңінен 
насихатта
у. 

Дайын 
видео 
материалд
арды 
аймақтар 
бойынша 
жастар 
арасында 
кеңінен 
насихатта
у. 

Дайын 
видео 
материа
лдарды 
аймақта
р 
бойынш
а жастар 
арасынд
а 
кеңінен 
насихатт
ау. 

Дайын 
видео 
материа
лдарды 
аймақта
р 
бойынш
а жастар 
арасынд
а 
кеңінен 
насихатт
ау. 

Дайын 
видео 
материалд
арды 
аймақтар 
бойынша 
жастар 
арасында 
кеңінен 
насихатта
у. 

      8. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тәуекелдері. 
Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын барынша азайту стратегиясы 

Іс-
шараларды 
уақытында 
үлгермеу.  

Ақпараттық мүмкіндік жиі өзгеретін кезде кішкене ғана шулы жағдайдың өзі 
жобаға кері әсер етуі мүмкін. Мұндай жағдайда уақытты кезеңге кезеңге 
ауыстыру н/е қосымша мамандар тарту жолдары алдын ала ойластырылады.  

      9. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама қызметінің баспасөз ақпарат 
құралдарында (ары қарай – БАҚ) жариялануы. 
Ақпараттық өнім 
(мақала, видеоролик, 
баннер, пост, 
бюллетень және т.б.) 

Әлеуметтік жоба және 
(немесе) әлеуметтік 
бағдарлама кезіндегі 
ақпараттық өнімдердің 
саны 

Жарықтандыру 
арналары (теледидар, 
баспа басылымдары, 
интернет-порталдар, өз 
веб-сайты, әлеуметтік 
желілер, радио, пошта 
жәшіктері және т.б.) 

Ақпараттың 
таралуы жиілігі 

Ақпараттық 
жаңалықтар 

Кемі 20 рет Интернет-порталдар, 
басылымдар 

Ай сайын 

          10. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы. 
Қаржыландыру аяқталғаннан 
кейін қызметті жалғастыру 
және (немесе) нәтижелерді 
насихаттау мүмкіндігі 

Дәстүрлі БАҚ-ты интернет, оның ішінде ілеуметті желі 
ысырып жатқанын ескеретін болсақ, алдағы уақытта интернет 
арқылы жастарға мемлекеттік саясатты жеткізу жолын 
күшейтуіміз керек. Сонымен қатар,  ақпарат саласы тез 
өзгеретінін ескерсек, жыл сайын бағытты жаңартып, 
тренттерді дұрыс пайдалана білу маңызды болмақ. Осы орайда 
бұл жұмыстар тұрақты түрде жалғасын табуы керек.  
Сонымен қатар жастарға өз ішінен шыққан лидерлер арқылы 
мотивация беру жеңіл әрі нәтижелі болмақ.  





 

5 қосымша 

Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыру бойынша 
шығыстардың сметасы 

   
   
№ 

Шығыстардың 
бабтары* 

Өлшем 
бірлігі 

Саны Құны, 
теңгемен 

Барлығы, 
теңгемен 

Қаржыландыру көздері 
Өтініш 
беруші 

(өз 
салымы) 

Қоса 
қаржыланд

ырудың 
басқа 

көздері 

Грант 
қаражаты 

1 Әкімшілік 
шығындар: 

- - - 4 666 120 0 0 4 666 120 

 1) жалақы, оның 
ішінде 

ай 8 530 000 4 240 000 0 0 4 240 000 

 2) әлеуметтік салық 
және әлеуметтік 
аударымдар 

ай 8 45315 
 

362 520 
0 0 

362 520 

 3) міндетті 
медициналық 
сақтандыру 

ай 8 7950 
 

63 600 
0 0 

63 600 

2 Материалдық-
техникалық 
қамтамасыз ету, 
оның ішінде: 

х х х х 

х х 

0 

3 Тура шығыстар: - - - 6 484 880 0 0 6 484 880 
 1) 1 _іс-шара  

МАСТЕР-
КЛАССТАР  ӨТКІЗУ    

- - - 2 484 880 0 0 2 484 880 

 заңды және жеке 
тұлғалар орындайтын 
жұмыстар мен 
көрсететін 
қызметтерге ақы 
төлеу бойынша 
шығыстар, оның 
ішінде: 

- - - 2 484 880 0 0 2 484 880 

 жеке тұлғалардың 
жұмыстары және 
қызметтері, оның 
ішінде: 

адам 10 150 000 1 500  000 

0 0 

1 500  000 

 …СПИКЕРЛЕР 
ГОНОРАРЫ 

адам 10 150 000 1 500  000 0 0 1 500  000 

 заңды тұлғалардың 
жұмыстары және 
қызметтері, оның 
ішінде: 

қызмет 10 98 488 984 880 0 0 984 880 

 …ФОТО- БЕЙНЕ 
ТҮСІРІЛІМ ЖАСАУ 

 

қызмет 

 

10 

 

98 488 
 

984 880 0 0  
984 880 

































 

Среднегодовая численность работников _4_чел
Субъект предпринимательства      

тыс тенге тыс.тенге

код  на конец на начало

стр. отчетного отчетного

периода периода
1.Краткосрочные активы
Денежные средства сч1040 0.10
      Краткосрочные финасовые инвестиции 0.11
Краткосрочная дебиторская задолженность 0.12
Запасы 0.13
Текущие налоговые активы сч3220,3120,3150, 0.14

Долгосрочные активы,предназначенные для продажи 0.15 0

Прочие краткосрочные активы 0.16 11600 0

Итого краткосрочных активов 100 0

11. Долгосрочные активы 0

Долгсрочные финансовые инвестиции 0.20 0

Долгосрочная дебиторская задолженность 0.21 0
Инветиции, учитываемые методом долевого участия 0.22 0
Инвестиционная недижимость 0.23 0
Основные средства 0.24 0

Биологические активы 0.25 0

Разведочные и оценочные активы 0.26 0
Нематериальные активы 0.27 0
Отложенные налоговые активы 0.28 0
Прочие долгосрочные активы 0.29 0

по состоянию на "01"января 2019 года.

                                                                 Утверждена    приказом

Министерства финансов Республика Казахстан

  От 24 мая 2007года №184

                                                                                       Форма1

Бухгалтерский баланс

Наименование организации ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД "ЖІГЕР. АБЫРОЙ. САНА"
Вид деятельности организации          
Организационно-правовая форма       Общественный фонд

Юридический адрес г. Астана, улица И.Жансугирова, 8 офис 51














