
 

 

 

 

 

 

 

 

1-қосымша 

Нысан 

 

Кімге: "Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы" 

коммерциялық емес акционерлік қоғамына 

Кімнен: «Алматы» студенттер Альянсы» корпоративтік қорынан 

(сұраныс берушінің толық атауын көрсету) 

  

Үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына қатысуға өтініш 

 

Осы өтінішті бере отырып «Алматы студенттер Альянсы» КҚ (ары қарай – өтініш беруші) 

"Жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу жөніндегі іс-шаралар кешенін өткізу / Жастар 

саясаты мен балалар бастамаларын қолдау" (бекітілген Жоспарға сәйкес гранттың тақырыбы 

мен бағытын көрсету) грант тақырыбы бойынша үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар 

конкурсына (ары қарай – конкурс) қатысуға тілек білдіреді және конкурс шарттарына сай 

әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға келісім береді. 

Өтініш беруші осы арқылы Өтінімнің ішіндегі барлық ақпараттың шынайы екендігін, 

шынайы фактілерге сәйкес келетінідігін растайды және кепілдік береді, және өзінің құзыреттілігі, 

біліктілігі, сапалық және басқа сипаттамалары туралы жалған ақпарат беру, авторлық және 

сабақтас құқықтарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында 

көзделген басқа да шектеулерді сақтау үшін жауапкершілік туралы хабардар екендігін білдіреді. 

Өтініш беруші жалған ақпарат беру үшін толық жауапкершілікті өз мойнына алады.   

   

Атқарушы директор                                                                                      Қуандық Ж. 

 

 

Толтырған күні "04" cәуір 2020 жыл 

 
 

 

 

 



 

2-қосымша 

  Нысан 

Өтініш берушінің сауалнамасы 

      

№ 

п/п 

Атауы Ақпарат (сұраныс 

беруші толтырады) 

1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) куәлігі туралы 

анықтамаға немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 

туралы куәлікке сәйкес өтініш берушінің атауы 

«Алматы» студенттер 

Альянсы» 

корпоративтік қоры 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта тіркеу) 24.09.2010 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі 100940015407 

4 Нақты мекенжайы Алматы қаласы, 

Сәтпаев көш. 29д, 

блок Б, 207 офис 

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы ақпарат Жастар 

6. Бірінші басшының (болған жағдайда) тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, 

байланыс нөмірлері мен электронды мекенжайы 

Қуандық Жасұлан 

Бостандықұлы 

Атқарушы директор 

87756731050 

Jasik.kktl@mail.ru  

7. Бас есепшінің (болған жағдайда) тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, 

байланыс нөмірлері (ұялы телефон нөмірімен қоса), электронды 

мекенжайы 

Сандыбаева Сандуғаш 

Қалжанқызы 

Бас есепші 

87751351015 

sandy_92@mail.ru  

8. Еңбек ресурсы барлығы: 

Оның ішінде: 

 

 

261 

 Штаттағы қызметкерлер 6 

 Шақырылған мамандар 5 

 Волонтерлер 250  
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  3-қосымша 

  Нысан 

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 

 

      1. Ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның ұйымның 

жарғылық қызметіне сәйкестігінің негіздемесі. 

Қордың басты мақсаты Республика жастарының мүдделерін қорғауға, азаматтық және 

әлеуметтік бастамаларды жүзеге асыруға, сонымен бірге студент жастардың жан-жақты дамуына, 

білім алуына тәрбиеленуіне және өз мүмкіндіктерін толыққанды таныта алуларына, студент 

жастардың мәселелерін шешу жағдайлары мен механизмдерін қалыптастыруға бағытталған 

талаптарын, күш-қуатын, әлеуетін біріктіру болып табылады. 

Міндеттері: 
- Студенттерді патриотизм мен отансүйгіштікке тәрбиелеу, жастар арасында жалпыға ортақ адами 

құндылықтарды, адамгершілікті, мәдениетаралық ынтымақтастықты тәрбиелеу; 

- Мемлекет тарапынан жүргізіліп жатқан демократиялық реформалардың бағытын жүзеге асыруға 

ықпал ету, түсіндіру және насихаттау; 

- Мемлекеттің жастармен жұмысына қолдау мен көмек көрсету, студент жастарға қатысты Заңдарды, 

Үкімет Қаулыларын жүзеге асыру; 

- Студенттердің интеллектуалды әлеуетін дамыту; 

- Студенттер арасында жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру; 

- Студенттер арасында салауатты өмір салтын насихаттау; 

- Студенттердің бойында патриоттық сезімді қалыптастыру. 

 

      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 

бағдарламаның 

құны 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

нәтижесі 

10.03.2017-

25.05.2017 

Жастар арасында 

дельфий 

ойындарының 

іріктеу кезеңін 

жүзеге асыру 

бойынша 

қызметтер (№1 

Акт, №26 2017 

жылғы 10 

наурыздағы 

келісімшартқа 

«Алматы қ. Жастар 

саясаты мәселелері 

жөніндегі басқарма» 

МКМ; 

Алматы қаласы 

 

2 750 000 (екі 

милиион жеті 

жүз елу мың) 

теңге 

Жастар арасында 

дельфий 

ойындарының 

іріктеу кезеңі 

өтіп, талантты 

жастар ашылды. 

Сонымен қатар 

жеңімпаздар 

Республикалық 

Дельфий 

ойындарына 



сәйкес) қатысты. 

09.03.2017-

05.12.2017 

Мемлекеттік 

тілдегі дебат 

қозғалысын 

дамыту жобасын 

жүзеге асыру 

бойынша 

қызметтер (№1 

Акт, №2 Акт, №20 

2017 жылғы 9 

наурыздағы 

келісімшартқа 

сәйкес) 

«Алматы қ. Жастар 

саясаты мәселелері 

жөніндегі басқарма» 

МКМ; 

Алматы қаласы 

 

1 656 000 (бір 

миллион алты 

жүз елу алты 

мың) теңге 

Мемлекеттік 

тілдегі дебат 

қозғалысын 

дамыту жобасы 

аясында 11 

турнир, 15 

шеберлік сынып 

өтті. 

09.03.2017-

02.12.2017 

Мүмкіндігі 

шектеулі 

жастарды 

әлеуметтік 

қолдауға және 

оңалтуға 

бағытталған 

«Кедергісіз 

болашақ» 

жобасын жүзеге 

асыру бойынша 

қызметтер (№1 

Акт, №2 Акт, №22 

2017 жылғы 9 

наурыздағы 

келісімшартқа 

сәйкес) 

 

«Алматы қ. Жастар 

саясаты мәселелері 

жөніндегі басқарма» 

МКМ; 

Алматы қаласы 

 

3 200 000 (үш 

миллион екі 

жүз мың) теңге 

Мүмкіндігі 

шектеулі 

жастарды 

әлеуметтік 

қолдауға және 

оңалтуға 

бағытталған 39 іс-

шара 

ұйымдастырылды. 

09.03.2018-

19.07.2018 

Жастар арасында 

дельфий 

ойындарының 

іріктеу кезеңін 

жүзеге асыру 

бойынша 

қызметтер (№1 

Акт, №22 2018 

жылғы 09 

наурыздағы 

келісімшартқа 

«Алматы қ. Жастар 

саясаты мәселелері 

жөніндегі басқарма» 

МКМ; 

Алматы қаласы 

 

3 799 999 (үш 

миллион жеті 

жүз тоқсан 

тоғыз мың 

тоғыз жүз 

тоқсан тоғыз) 

теңге 

Жастар арасында 

дельфий 

ойындарының 

іріктеу кезеңі 

өтіп, талантты 

жастар ашылды. 

Сонымен қатар 

жеңімпаздар 

Республикалық 

Дельфий 

ойындарына 



сәйкес) қатысты. 

12.03.2018-

16.11.2018 

Мүмкіндігі 

шектеулі 

жастарды 

әлеуметтік 

қолдауға және 

оңалтуға 

бағытталған 

«Кедергісіз 

болашақ» 

жобасын жүзеге 

асыру бойынша 

қызметтер (№1 

Акт, №21 2018 

жылғы 12 

наурыздағы 

келісімшартқа 

сәйкес) 

«Алматы қ. Жастар 

саясаты мәселелері 

жөніндегі басқарма» 

МКМ; 

Алматы қаласы 

 

3 200 000 (үш 

миллион екі 

жүз мың) теңге 

Мүмкіндігі 

шектеулі 

жастарды 

әлеуметтік 

қолдауға және 

оңалтуға 

бағытталған іс-

шара 

ұйымдастырылды. 

31.05.2019-

29.11.2019 

«Жастарды 

әскери-

патриоттық 

тәрбиелеу 

бойынша кешенді 

іс-шараларды 

өткізу» әлеуметтік 

жобасы (№1, №2 

Акт, №92 2019 

жылғы 31 

мамырдағы грант 

беру туралы 

шартқа сәйкес) 

«Азаматтық 

бастамаларды қолдау 

орталығы» КЕАҚ 

ҚР 14 облысы және 

Нұр-Сұлтан, Алматы, 

Шымкент қалалары 

5 235 000 (бес 

миллион екі 

жүз отыз бес 

мың) теңге 

Жастарды әскери-

патриоттық 

тәрбиелеу 

бойынша кешенді 

іс-шаралар 

өткізілді, 

Республикалық 

«Жігер» әскери-

патриоттық лагері 

ұйымдастырылды 

      

 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). 
«Алматы» Студенттер Альянсы» корпоративтік қоры осы жобаға қажетті материалдық-

техникалық базаға ие: 

 

№ Атауы Сериялық нөмірі Жағдайы 

1. Фермовая металлоконструкция -  Өте жақсы 

2. Цифровой фотоаппарат Canon EOS 600D  073078018308 Жақсы 

3. Ноутбук Lenovo V110-15ISK PF9XB6219048 Жақсы 

4. Ноутбук Samsung NP300E5A Жақсы 

5. Ноутбук Lenovo  ThinkPad L580 Жақсы 

6. Принтер Epson L222 C11CE56403 Жақсы 



7. Смартфон Samsung A6 R58K94R8BAK Жақсы 

8. Смартфон Iphone 7 355320086616544 Жақсы 

9. Смартфон Samsung Galaxy S6  R58G40X549E Жақсы 

10. Кеңсе заттары -  

 

Сондай-ақ, «Алматы» cтуденттер Альянсы Алматы қаласының жоғары оқу орындарында 2500 

студентті қамтитын филиалдарын иеленеді. Қордың барлық мүшелері қордың жастар саясатын 

дамыту шеңберінде жүзеге асырған барлық жобаларының еріктілері болып табылады. Елдің барлық 

өңірлерінде дерлік осы бағытта жұмыс істейтін серіктестері бар. 

    

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 

Қуандық Жасұлан 

Бостандықұлы 

(экономист, 

магистр МВА, 

SMM менеджер, 

дизайнер ) 

«Алматы» 

студенттер 

Альянсы» КҚ 

атқарушы 

директоры 

- 2015-2016 ж.ж. 

«Сұңқар» студенттер 

мен магистранттар 

кәсіподағының жоба 

координаторы 

- 2016-2017 ж.ж. 

«Сұңқар» студенттер 

мен магистранттар 

кәсіптік бюросының 

төрағасы 

- 2016-2017 ж.ж. 

«Шахмат» 

телебағдарламасынң 

SMM менеджері, 

«Енші» 

бағдарламасының 

дизайнері. 

- 2017-2018 ж.ж. 

Алматы Жастарының 

конгресі жобалар 

жетекшісі 

- «Кедергісіз 

болашақ» мүмкіндігі 

шектеулі жастармен 

жұмыс» жобасының 

менеджері 

- «Алматы қалалық 

дельфий ойындары» 

7 жыл - Жобалық топтарға 

қатысушылардың 

жұмысын үйлестіру;  

- жобалар бойынша 

жұмыстардың 

орындалу сапасын 

бақылау; 

 - жұмыс жоспарына 

сәйкес жобаны 

ұйымдастыру және 

іске асыру. 

- жоба бойынша 

келіссөздер жүргізу, 

тапсырыс 

орындаушыларды 

табу. 



жобасының 

менеджері 

- Алматы қаласы 

әкімдігі жанындағы 

жастар кеңесінің 

мүшесі 

- 2018 жылдан бері 

«Алматы студенттер 

Альянсы» КҚ 

атқарушы директоры 

-  «Қазақстан 

студенттерінің 

Альянсына – 15 

жыл» мерекелік 

медалінің иегері 

Сандыбаева 

Сандуғаш 

Қалжанқызы 

Бухгалтер - 3 жыл – «Сұңқар» 

студенттер мен 

магистранттар 

кәсіподағының 

есепшісі 

- 1 жыл – «Жастар 

саясатын дамыту 

мемлекеттік қоры» 

маманы 

- 1 жыл – Алматы 

қаласы жастар 

саясаты мәселелері 

жөніндегі ҮЕҰ 

жұмыс бөлімінің бас 

маманы 

- 2 жыл – 

«Халықаралық 

ақпараттық 

технологиялар 

университеті» 

коммерциялық 

дирекция бас 

маманы 

9 жыл - Бухгалтерлік есеп 

жүргізу; 

- Қаржылық есеп 

және салықтық 

есепті дайындау. 

Батай Гауһар 

Батылқызы 

(техника 

ғылымдарының 

магистрі) 

Жоба 

менеджері 

- «Сұңқар» студенттер 

мен магистранттар 

кәсіподағына– 20 

жыл» мерекелік 

медалінің иегері 

- 2016-2017ж.ж. 

«Алматы қалалық 

дельфий ойындары» 

жобасының 

5 жыл - Жобалар бойынша 

жұмыстардың 

орындалуын жүзеге 

асыру; 

 - Жұмыс жоспарына 

сәйкес жобаны іске 

асыру. 

- Жоба бойынша, 

тапсырыс 



менеджері 

- 2017-2019 «Сұңқар 

Кубогы» КВН 

чемпионатының бас 

координаторы 

орындаушыларды 

табу. 

Жақсыбай 

Жұлдыз 

Әбілсейітқызы 

(Жаратылыстану 

ғылымдарының 

магистрі, SMM 

менеджер ) 

Жоба 

менеджері 

- 2016-2019 ж.ж. 

«Сұңқар» студенттер 

мен магистранттар 

кәсіподағының 

төраға орынбасары 

- Тәуелсіз 

аккредитация және 

рейтинг агенттігінің 

эксперт мүшесі 

- «Сұңқар» студенттер 

мен магистранттар 

кәсіподағына– 20 

жыл» мерекелік 

медалінің иегері 

- «Алматы қалалық 

дельфий ойындары» 

жобасының 

менеджері 

- 2019 жылдан бері 

«Nur Otan» партиясы 

Алматы қалалық 

филиал қызметкері 

5 жыл - Жобалар бойынша 

жұмыстардың 

орындалуын жүзеге 

асыру; 

 - Жұмыс жоспарына 

сәйкес жобаны іске 

асыру. 

- Жоба бойынша, 

тапсырыс 

орындаушыларды 

табу. 

- Әлеуметтік 

желілерге жауапты; 

       

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. 

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 

бағдарламаның 

құны 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

нәтижесі 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-қосымша  

Нысан 

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 

Әскери-патриоттық клубтар, жастармен жұмыс істейтін бірлестіктер 

басшыларының қатысуымен республикалық семинар-тренинг өткізу 

Әлеуметтік жобаның 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

міндеттері 

Әскери-патриоттық клубтардың, бірлестіктердің басшылары, жастармен 

жұмыс істейтін мамандар үшін әскери-патриоттық тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру бойынша әдістемелік қолдау көрсету. 

Әскери-патриоттық клубтарды насихаттау мақсатында бейнеролик шығару. 

Жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша дөңгелек үстелдер, оқыту 

семинарлары, тренингтер, мастер-кластар, пікірталас алаңдарын өткізу. 

Демалыс базасына қатысушылар саны кемінде 112 адам  жастарды тарту. 

Ұсынылатын іс-

шаралар 

1) Жоба бойынша жұмыс тобын құрып, ақпараттық жұмыстар жүргізу; 

2) Жастар арасында әскери-патриотық бағыттағы әлеуметтік желі 

марафонын өткізу, үздіктерін марапаттау; 

3) Жастарды әскери-патриоттық бағытта тәрбиелеу бойынша youtube канал 

құру; 

4) Әскери-патриоттық клубтарды насихаттау мақсатында бейнеролик 

шығару. 

5) Әскери-патриоттық клубтардың, бірлестіктердің басшылары, жастармен 

жұмыс істейтін мамандар үшін республикалық әскери-патриоттық 3 күндік 

лагерь өткізу; 

6) Лагерь аясында әр түрлі бағыттағы шараларды (дөңгелек үстелдер, 

оқыту семинарлары, тренингтер, мастер-кластар, пікірталас алаңдары, 

кездесулер ұйымдастыру; 

7) Әскери-патриоттық тәрбие жұмысын ұйымдастыру бойынша қоғамдық 

тыңдалым өткізу; 

Аумақтық қамтылуы 14 облыс, Алматы  Шымкент  және  Нұр-Сұлтан қалалары 

Мақсатты топтар Жастармен жұмыс жасайтын әскери-патриоттық клубтардың, бірлестіктердің 

басшылары, мамандар және жастар 

Күтілетін нәтижелер Әскери-патриоттық клубтар мен бірлестіктерге тартылған жастар санын 

ұлғайту. 

    

 

 

 

 

 

 

 



   2. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асырудың негіздемесі. 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарлама бағытталған 

мәселелер бойынша ағымдағы 

жағдайдың сипаттамасы 

Қазіргі ел өміріндегі бірқатар проблемаларды шешу көп жағдайда 

азаматтық қоғамның даму деңгейіне, жоғары патриоттық сананың 

қалыптасуына, өз еліне деген мақтаныш сезімге, Отанының 

мүдделерін қорғау жөніндегі азаматтық борышты орындауға 

дайындығын тәрбиелеуге байланысты. Жас өрендер  бойында 

патриоттық сананы қалыптастыру тек қана жиын өткізумен шектеліп 

қалмауы тиіс. Бұл бағытта атқарылатын жұмыс елімізде, оқу-тәрбие 

процесінің ең өзектісі, ең маңыздысы болып белгіленуі қажет.  

Қазақстанда патриоттық тәрбиенің біртұтас жүйесі жасалып, әсіресе 

қазақстандық патриотизмді қалыптастырудағы рөлі шынайы 

бағалануы тиіс және де жастар бойында әскери - патриоттық сезімді 

қалыптастыру. 

Нағыз патриот болу үшін жан-жақты дамуымыз керек. Бүкіл білім 

беру жүйесі арқылы  "әскери - патриоттық" тәрбиені сыртқа шығару, 

жоғарғы дәрежеге көтеру қажет, ол үшін сапалы патриоттық тәрбие 

керек. Бұл - сырттан ғана келетін әсер емес, ол іштен шығатын, 

дамитын, қалыптасатын ерекше қасиет. Қайта жаңғырған ұлттық 

тәрбиенің маңызды бір бөлігі рухани мұрадағы тәлім-тәрбиелік ой 

пікірлер, патриоттық сана-сезім, оған деген ғылыми көзқарас болып 

табылады. 

Статистикалық деректерге 

және (немесе) зерттеу 

деректеріне, соның ішінде өз 

зерттеулеріне сілтеме 

http://bilimdiler.kz/ustaz/272-bilim-alushylardy-askeri-patriottyk-ruhta-

tarbieleudin-manyzy.html 

https://www.tarbie.kz/111 

ЖАСТАРҒА ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ МӘСЕЛЕСІ 

 

Нургалиева Г.Н., Бимаканова З.Ш. 

(М.Қозыбаев атындағы СҚМУ) 

Мақсатты топтың 

қажеттіліктерін анықтау 

бойынша жұмыс туралы 

ақпарат (қажеттіліктерді 

бағалау) 

Жастар тәрбиесі, әсіресе, әскери-патриоттық тәрбие беру 

мәселесі қашанда күнтәртібінің алғашқы қатарында болған. Себебі, 

мемлекеттің ашық аспаны мен баянды болашағы осыған тікелей 

байланысты. 

          Отанды қорғау, патриоттар тәрбиелеу мәселесі кеше де, бүгін 

де, қала берді ертең де өзектілігін жоғалтпайды. 

          Әскери патриоттық тәрбие - жауынгерлердің әскери қызметін 

өтеуге қажетті қасиеттерін қалыптастыру және соғыс 

қиыншылықтарына төзіп, дұшпанды жеңіп шығуға дайындығын, 

қабілеттілігін арттыру мақсатында олардың рухани және тұлға 

жағынан дамып, жетілуіне жүйелі әрі нысаналы түрде ықпал ету 

үрдісі. 

                Жастарға әскери-патриоттық тәрбие беру – ҚР Қарулы 

Күштері қызметінің негізгі бағыттарының бірі болып табылады. 

Бүгінгі таңда әскери сарапшылардың баға беруі бойынша әскери-

патриоттық клубтың төртінші дерлік тәрбиеленушісі өзінің өмірін 

әскермен байланыстырады. Қорытынды ретінде әскери-патриоттық 

клубтардың қабырғасында тәлім-тәрбие алған және шыныққан, 

әскерге шақырылған немесе әскери оқу орындарына оқуға түскен 

жастардың әскери ғылымның қыр-сырын меңгеруде анағұрлым 

жоғары дағдылары бар, армиялық қызметтегі жағдайларға жеңіл 

бейімделеді. 

http://bilimdiler.kz/ustaz/272-bilim-alushylardy-askeri-patriottyk-ruhta-tarbieleudin-manyzy.html
http://bilimdiler.kz/ustaz/272-bilim-alushylardy-askeri-patriottyk-ruhta-tarbieleudin-manyzy.html
https://www.tarbie.kz/111


            Сондықтан, жастармен жұмыс жасайтын әскери-патриоттық 

клубтардың, бірлестіктердің басшыларына, мамандарына әскери-

патриоттық тәрбие жұмысын ұйымдастыру бойынша әдістемелік 

қолдау көрсету қажет.Республикалық әскери-патриоттық лагері 

әскери-патриоттық клубтар мен бірлестіктердің басшыларына 

диалогтық орта құрып, тәжірбие алмасуына, актуалды мәселелердің 

шешімдерін бірлесе табуға ықпал етеді. 

  

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 

Әскери-патриоттық клубтар мен 

бірлестіктердің басшылары, 

мамандар және жастар 

Барлығы кем 

дегенде 200 

өтінім; 

Лагерьге 112 

жолдама 

14-35 

Әскери-патриоттық клубтар мен 

бірлестіктердің басшылары өздерінің 

білімдері мен қабілеттерін «Жігер» 

әскери-патриоттық лагері арқылы 

арттырады 

Бұқара халық 10 000 

14 

жастан 

жоғары 

Жоба туралы ақпарат алады 

 

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 

«Жас Сарбаз» республикалық әскери-патриоттық 

жасөспірімдер клубы (мүдделі тарап)  

Әдістемелік қолдау көрсетуші, ақпарат таратуға 

ҚР Қорғаныс министрлігі (мүдделі тарап) Ақпараттық қолдаушы 

«Жас ұрпақ» жастар қоғамдық бірлестігі Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

«Жоғары жастар кеңесі» ҚБ Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

«Bugin Association» ҚБ Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

Алматы қаласы бойынша «Болашақ» 

қауымдастығы 

Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

«Павлодар студенттер Альянсы» КҚ Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

«Жамбыл облысы Қазақстан студенттері 

Альянсы» КҚ 

Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 



«Қызылорда облысы студенттер Альянсы» КҚ Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

«Орал студенттер Альянсы» КҚ Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

«EL UMITI» ұлттық өнер-білім орталығы Өңірлерде іс-шараларды өткізуге, спикерлер мен 

қатысушылар табуға көмек көрсетеді.  

«qBots» ЖШС (мүдделі тарап) Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді, телеграм 

ботқа көмек көрсетеді 

«A+company» ЖК (мүдделі тарап) Іс-шаралар бойынша ақпарат тарату, техникалық 

базамен қамтамасыз ету. 

«Сұңқар» студенттер мен магистранттар 

кәсіподағы» ҚБ 

Іс-шараларды өткізуге және ақпараттарды 

таратуға көмек береді. 

«Daryn Online» ЖШС (мүдделі тарап) Жоба бойынша ақпаратпен қолдау көрсету, 

арнайы спикерлер шақырту.  

Massaget.kz (мүдделі тарап) Жоба бойынша ақпараттық қолдау көрсету.  

«Алматы» телеканалы (мүдделі тарап) Жоба бойынша ақпараттық қолдау көрсету.  

«Қазақ» радиосы (мүдделі тарап) Жоба бойынша ақпараттық қолдау көрсету.  

  

 5. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бойынша сұраныс берушімен кері 

байланыс. 

 

Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай 

өлшенеді 

Әскери-патриоттық клубтар мен 

бірлестіктердің басшылары, мамандар және 

жастар 

Мақсатты топпен кері байланыс әр іс-шараның 

соңында жүргізілетін болады. Әр іс-шарадан кейін 

кері байланыс ретінде арнайы сауалнамалар мен 

пікірлер толтырылғызады. Оларға талдау 

жасалынады. 

Бұқара халық Пікірлер, берілген ақпаратты ұнатушылар саны 

    

 

      6. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуына мониторинг 

жасау жоспары. 

Әлеуметтік жоба және әлеуметтік бағдарламаның мақсаты: Әскери-патриоттық клубтар, жастармен 

жұмыс істейтін бірлестіктер басшыларының қатысуымен республикалық семинар-тренинг өткізу 

Міндет Іс-шара Қысқа мерзімді және 

ұзақ мерзімді 

нәтижелер 

Индикаторлар (қысқа 

мерзімді және ұзақ 

мерзімді нәтижелерге) 

Өлшеу 

жиілігі 

Әскери-патриоттық 

клубтардың, 

Жоба бойынша 

жұмыс тобын 

 Жобаның сапалы, 

әрі мазмұнды өтуі 

 Сапалы, арнайы 

эксперттерден 

Айына 

2 рет 



бірлестіктердің 

басшылары, 

жастармен жұмыс 

істейтін мамандар 

үшін әскери-

патриоттық тәрбие 

жұмысын 

ұйымдастыру 

бойынша 

әдістемелік қолдау 

көрсету. 

Әскери-патриоттық 

клубтарды 

насихаттау 

мақсатында 

бейнеролик шығару. 

Жастарды әскери-

патриоттық 

тәрбиелеу бойынша 

дөңгелек үстелдер, 

оқыту семинарлары, 

тренингтер, мастер-

кластар, пікірталас 

алаңдарын өткізу. 

Демалыс базасына 

қатысушылар саны 

кемінде 112 адам  

жастарды тарту. 

құрып, ақпараттық 

жұмыстар жүргізу; 

үшін арнайы 

аталған саланың 

мамандары 

шақырылатын 

болады. 

 Әдістемелік 

нұсқаулықтар 

пайдаланылады.  

 Әскери саладағы 

мамандар мен 

жастар арасында 

жоба туралы кең 

ауқымда ақпарат 

таратылады. 

тұратын жұмыс 

тобының құрамы; 

 Әдістемелік 

нұсқаулық; 

 Лагерьге қажетті 

таратпа 

материалдар 

 Хабарландырулар; 

 Посттар саны; 

 Қаралым саны. 

Жастар арасында 

әскери-патриоттық 

бағыттағы 

әлеуметтік желі 

марафонын өткізу, 

үздіктерін 

марапаттау; 

 

 Әлеуметтік желіде 

әскери-патриоттық 

бағыттағы марафон 

бастау алады; 

 Арнайы әділқазы 

алқасы құрылады; 

 Видеороликтер 

дайындалады; 

 Үздіктер 

анықталады; 

 Үздіктер лагерьге 

жолдама алады; 

 Әлеуметтік желіде 

әскери-патриоттық 

бағыттағы посттар 

көбейеді; 

 Хабарландыру; 

 Посттар саны; 

 Мақалалар; 

 Видеороликтер 

саны; 

 Қаралым саны; 

 Марафон 

қаттамасы; 

 Жеңімпаздар тізімі; 

Айына 

2 рет 

Жастарды әскери-

патриоттық бағытта 

тәрбиелеу бойынша 

youtube канал құру; 

 

 Әскери-патриоттық 

бағыттаға канал 

құрылады;  

 Каналға салынған 

видеолар негізінде 

жастарға әскери-

патриоттық тәрбие 

береміз; 

 Видеолар жалпы 

халыққа ашық 

түрде болады; 

 youtube канал 

 Видеолар саны 

 Қаралым саны 

 Жазылушылар 

 Хабарландырулар 

 Посттар мен 

мақалалар 

Айына 

2 рет 

Әскери-патриоттық 

клубтарды 

насихаттау 

мақсатында 

бейнеролик шығару. 

 Әскери-патриоттық 

клубтарды 

насихаттау және 

жалпы халыққа 

таныту мақсатында 

 Бейнеролик 

сценарийі; 

 Бейнероликтер 

саны; 

 Қаралым саны; 

Айына 

2 рет 



 мемлекеттік және 

орыс тілдерінде 

бейнероликтер 

дайындалатын 

болады; 

 Бейнероликтер 

әлеуметтік желілер 

мен халық көп 

шоғырланған 

орындарда 

көрсетілетін 

болады; 

 Посттар 

 Әлеуметтік желі 

жарияланымдары 

 Фотосуреттер 

Әскери-патриоттық 

клубтардың, 

бірлестіктердің 

басшылары, 

жастармен жұмыс 

істейтін мамандар 

үшін 

республикалық 

әскери-патриоттық 

3 күндік лагерь 

өткізу; 

 

 Арнайы 

бейнеролик 

дайындалып, 

хаттар жіберіліп, 

әлеуметтік 

желілерде 

хабарландырулар 

таратылып, 112 

қатысушылар 

іріктеліп 

шақырылады; 

 Лагерь өткізуге 

арнайы демалыс 

орны таңдалып 

алынады; 

 Әскери-патриоттық 

клубтар мен 

бірлестіктердің 

басшылары 

өздерінің білімдері 

мен қабілеттерін 

әскери-патриоттық 

лагері арқылы 

арттырады. 

 Қатысуышларды 4 

мезгіл тамақпен 

және жатын 

орынмен 

қамтамасыз етіледі.  

 Лагерьдің 

бағдарламасы  

 Пресс-релиз  

 Жарияланымдар  

 Фотосуреттер  

 Қатысушылар 

тізімі  

 Қатысушылар саны  

 Қатысушылардың 

пікірі  

 Спикер/тренерлер/

шақырылған 

қонақтардың тізімі 

 

Айына 

2 рет 

Лагерь аясында әр 

түрлі бағыттағы 

шараларды 

(дөңгелек үстелдер, 

оқыту семинарлары, 

тренингтер, мастер-

 Әскери-патриоттық 

клубтар мен 

бірлестіктердің 

басшылары 

өздерінің білімдері 

мен қабілеттерін 

 Өткізілетін іс-

шаралар тізімі 

 Өткізілген іс-

шаралар саны 

 Іс-шараларда сөз 

сөйлеушілердің 

Айына 

2 рет 



кластар, пікірталас 

алаңдары, 

кездесулер 

ұйымдастыру; 

 

әскери-патриоттық 

лагері арқылы 

арттырады. 

 Лагерь аясында 

дөңгелек үстелдер, 

оқыту 

семинарлары, 

тренингтер, 

мастер-кластар, 

пікірталас 

алаңдары,  ҚР 

Қарулы күштерінің 

қолбасшыларымен, 

қызметтегі әскери 

тұлғалармен, 

ардагерлермен, 

қоғам 

қайраткерлерімен 

кездесулер 

өткізіледі. 

 Сонымен қатар 

әскери қолданбалы 

өнер бойынша 

шеберлік сағаттар, 

квест ойындар, 

командалық 

жұмыстар 

ұйымдастырылады. 

баяндамасы/презен

тациясы  

 Өткізілген іс-

шаралардың 

бағдарламасы  

 Фотосуреттер  

 Кері байланыс 

сауалнамаларының 

көшірмесі  

 Сауалнаманың 

анализі 

Әскери-патриоттық 

тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру 

бойынша қоғамдық 

тыңдалым өткізу; 

 

 Жобаның 

қорытындысы 

бойынша 

қызығушылық 

танытқан тараптар 

арасында (ҚР Білім 

және Ғылым 

министрлігі, ҚР 

Қорғаныс 

министрлігі, ҚР 

Ақпарат және 

қоғамдық даму 

министрлігі және 

т.б.) кездесу 

ұйымдастырылады. 

 Жастарды әскери-

патриоттық 

тәрбиелеу бойынша 

жоспарлар мен 

 Лагерьдің 

қорытындысы 

бойынша 

бейнеролик саны  

 Қаралым саны  

 Лагерьдің 

қорытындысы 

бойынша 

мақалалар саны 

 Бағдарлама  

 Қатысушылар 

тізімі  

 Қатысушылар саны  

 Пресс-релиз  

 Жарияланымдар  

 Презентация  

 Сөз сөйлеушілер 

тізімі  

 Фотосуреттер  

Айына 

1 рет 



шаралар 

талқыланады; 

 Ұсынымдар тізімі 

     

     

7. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік жоспары. 

Іс-шара 1-ай 2-ай 3-ай 4-ай 5-ай 

Жоба бойынша жұмыс тобын құрып, ақпараттық жұмыстар жүргізу; + +    

Жастар арасында әскери-патриотық бағыттағы әлеуметтік желі 

марафонын өткізу, үздіктерін марапаттау; 

  + +  

Жастарды әскери-патриоттық бағытта тәрбиелеу бойынша youtube 

канал құру; 

  + + + 

Әскери-патриоттық клубтарды насихаттау мақсатында бейнеролик 

шығару. 

   + + 

Әскери-патриоттық клубтардың, бірлестіктердің басшылары, 

жастармен жұмыс істейтін мамандар үшін республикалық әскери-

патриоттық 3 күндік лагерь өткізу; 

   +  

Лагерь аясында әр түрлі бағыттағы шараларды (дөңгелек үстелдер, 

оқыту семинарлары, тренингтер, мастер-кластар, пікірталас 

алаңдары, кездесулер) ұйымдастыру; 

   +  

Әскери-патриоттық тәрбие жұмысын ұйымдастыру бойынша 

қоғамдық тыңдалым өткізу; 

    + 

       

8. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тәуекелдері. 

Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын 

барынша азайту стратегиясы 

Ұсынылып жатқан жобаға жастардың 

қатысуының төмендігі 

Ынталандыру және ақпараттық шараларды көптеп 

ұйымдастыру 

Жобалық мердігерлердің жұмысының 

сапасы (сайт құру және т.б.) - жұмыстың 

белгіленген мерзімдерінің орындалмауы, 

жұмыс сапасы қанағаттанарлықсыз, бұл 

жобаның сапасы мен мерзіміне әсер етеді. 

Жобаның бастапқы кезеңінде мердігерлер мен 

серіктестерді таңдауға мұқият қарау. 

 

 

      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.) 

Ақпаратты

ң таралуы 

жиілігі 

Мақала Ай сайын 2; 

барлығы - 14 

Сайттар, журнал, газеттер Ай сайын 



Әлеуметтік желілердегі 

посттар 

70 Әлеуметтік желілердегі парақшалар Ай сайын 

Бейнеролик 2 Әлеуметтік желілердегі парақшалар Ай сайын 

Баннер 1 Әлеуметтік желілердегі парақшалар Ай сайын 

 

      10. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы. 

Қаржыландыру аяқталғаннан кейін қызметті 

жалғастыру және (немесе) нәтижелерді 

насихаттау мүмкіндігі 

Жоба аясында жас ақындардың пулы қалыптасады, 

олардың шығармаларынан шыққан жинақтар 

электронды нұсқада интернет арқылы таратылады, 

кері байланыс жұмыстары жасалынады. Жоба 

нәтижесінде дайындалған сюжеттер жас 

авторлардың еңбектерінің мұра ретінде сақталуына 

ықпалын тигізеді 

Тұрақтылықты қамтамасыз ету және 

(немесе) нәтижелерді одан әрі 

насихаттаудағы ұйымның рөлі қандай 

Бұл жоба аяқталғаннан кейін Алматы қалалық 

студенттер Альянсы жобаға, яғни жобаға қатысқан 

жастармен байланысты үзбейді, олармен одан да 

кейін бірлесе жұмыстар жасап, оларға арналған 

арнайы кездесулерді жасап тұрады. Ұйымның 

жанынан жас ақындар, жазушылар, журналистердің 

пулы негізінде орталық ашылады, осы орталық 

негізінде жас ақын, жазушы, журналистердің басын 

жиі жинап тұратын болады. 



   5-қосымша  

Нысан 

Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыру бойынша 

шығыстардың сметасы 
 

№ Шығын баптары 

Өлше

м 

бірлігі 

Кө

лем

і, 

сан

ы 

Құны, 

теңге 

Барлығы, 

теңге 

Қаржыландыру көзі 

Өтініш 

білдіруш

і (ортақ 

қаржыл 

андыру 

Ортақ 

қаржы

ланды

рудың 

өзге 

көздер

і 

Грант 

қаражаты 

1 Әкімшілік шығындар: 
 

  
 

1 010 450 
  

1 010 450 

  Жалақы, оның ішінде: 
 

  
 

900 000 
  

900 000 

  Ұйым жетекшісі ай 5 100 000 500 000 
  

500 000 

  Бухгалтер ай 5 80 000 400 000 
  

400 000 

  
Әлеуметтік салық және әлеуметтік 

төлемдер 
ай 5 15 390 76 950 

  
76 950 

  
Міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру 
ай 5 2 700 13 500 

  
13 500 

  Банк қызметі ай 5 4 000 20 000 
  

20 000 

2 Тікелей шығындар: 
 

  
     

  

Іс-шара.  Жастар арасында әскери-

патриотық бағыттағы әлеуметтік желі 

марафонын өткізу, үздіктерін 

марапаттау; 

 
  

 
200 000 

  
200 000 

  Марафон жеңімпаздарына сыйлықтар дана 1 200 000 200 000 
  

200 000 

  

Іс-шара. Әскери-патриоттық 

клубтардың, бірлестіктердің 

басшылары, жастармен жұмыс 

істейтін мамандар үшін 

республикалық әскери-патриоттық 3 

күндік лагерь өткізу; 

 
  

 
4 152 250 

  
4 152 250 

  

Заңды және жеке тұлғалар істейтін 

жұмыс пен көрсететін қызметтің 

құнын төлеу шығындары, оның 

ішінде: 

 
  

 
4 152 250 

  
4 152 250 

  

Қатысушылардың тұратын жері (112 

адам * 3 күн * 8 000 теңге * 3 уақыт 

тамақтануы) 

қызмет 1 2 688 000 2 688 000 
  

2 688 000 

  Транспортты жалға алу қызметі қызмет 1 144 250 144 250 
  

144 250 

  

Техникалық жабдықтарды жалға алу 

қызметі (музыкалық аппаратура, 

микрофон) 

қызмет 1 70 000 70 000 
  

70 000 

  Фото және бейнетүсірілім қызметі қызмет 1 150 000 150 000 
  

150 000 

  

Бейнероликтерді дайындау қызметі (2 

бейнерлолик * 30 секундтан кем емес, 

қазақ тілінде) 

қызмет 1 200 000 200 000 
  

200 000 

  
Жоба менеджері (2 адам * 5 ай * 90 

000 тенге) 
қызмет 2 450 000 900 000 

  
900 000 

  Баспа қызметтері, оның ішінде: 
 

  
 

86 000 
  

86 000 

  

Баннерді дайындау және шығару 

қызметі (3*6 м, 10*1,5 м, 4*3 м, 3*2 

м) 

қызмет 1 70 000 70 000 
  

70 000 



  
Ролл-аптарды дайындау және шығару 

қызметі (2 дана * 8000 тенге) 
қызмет 1 16 000 16 000 

  
16 000 

  
Таратпа материалдарды алу, оның 

ішінде:  
  

 
79 300 

  
79 300 

  Қаламсап дана 112 150 16 800 
  

16 800 

  Блокнот дана 112 500 56 000 
  

56 000 

  Сертификат дана 50 130 6 500 
  

6 500 

  Барлығы: 
 

  
 

5 528 000 
  

5 528 000 

 

      _______________________________ 

      * Шығыстар әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік 

жоспарына сәйкес барлық іс-шаралар бойынша ажыратылады. Әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаға байланысты жоғарыда баяндалған шығыс түрлерінің барлығы сметада 

көрініс табуы міндетті емес. Шығыс баптарын толықтыруға іс-шараның қажеттіліктеріне 

байланысты жол беріледі. 

 

 


