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                                                                                        Кімге: "Азаматтық бастамаларды қолдау   

                                                                                        орталығы" 

                                                                                        коммерциялық емес акционерлік қоғамына 

                                                                                        Кімнен: «Атырау облысының Азаматтық  

                                                                                       Альянсы» 

                                                                                       Заңды Тұлғалар бірлестігінің атқарушы  

                                                                                       директоры 

                                                                                       Асамбаева Алена Калипановна 

                                                                                       Телефон нөмірі: 8775 4318003 

                                                                                       Электронды пошта: gaa.05@mail.ru 

 

Үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына қатысуға өтініш 
 

Осы өтінішті бере отырып  «Атырау облысының Азаматтық Альянс»  

 Заңды тұлғалар бірлестігі "Азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар 

қызметінің тиімділігін арттыруға жәрдемдесу бағыты бойынша, «Атырау облысындағы 

ауылдық ҮЕҰ әлеуетін арттыру» грант тақырыбы бойынша үкіметтік емес ұйымдарға 

берілетін гранттар конкурсына (арықарай – 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                                                              Асамбаева Алена Калипановна  

 

 

 

Толтырған күні "____" ________________20___ ж. 



 
                     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 

 «Атырау облысының 

Азаматтық Альянсы» 

заңды тұлғалар 

бірлестігі 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта тіркеу) 29.11.2005 ж. 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі 051140010379 

4 Нақты мекен-жайы Атырау қаласы, 

Сатпаев даңғылы, 40а, 

416 кеңсе 

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы ақпарат Үкіметтік емес 

ұйымдар, азаматтық 

белсенділер, 

бастамашыл топтар, 

мемлекеттік 

органдардың өкілдері, 

белсенді ауыл 

тұрғындары  

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

байланыс нөмірлері мен электронды мекенжайы 

Президент: 

Беккужиева Алия 

Байжановна,  

Атқарушы директоры: 

Асамбаева Алена 

Калипановна 

8 775 431 80 03 

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

байланыс нөмірлері (ұялы телефон нөмірімен қоса), электронды 

мекенжайы 

Есмуханова Канипа 

Салменовна,    

8. Еңбек ресурсы барлығы: 

Оның ішінде: 
26  

 
Штаттағы қызметкерлер 4   
Шақырылған мамандар 2 

 
Волонтерлер 20 

 

  3-қосымша 

  Нысан 



Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 
 

1. Ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның 

ұйымның жарғылық қызметіне сәйкестігінің негіздемесі. 

«Атырау облысының Азаматтық Альянсы» ЗТБ 2005 жылы құрылған. ЗТБ Атырау облысының, 

сонымен қатар республика деңгейіндегі ең белсенді ұйымдардың бірі болып саналады. Бұл ұйым 

өз жұмысында пайдаланатын принциптер мен әдістердің арқасында мүмкін болды.  

13 жылдан астам уақытта ЗТБ жұмысының негізгі мақсаттары болып саналады: 

1) қоғамның барлық салаларында демократиялық реформалар процесіне ықпал ету және 

оларды тереңдету мақсатында қоғамдық құрылымдарды шоғырландыру; 

2) қоғам мен биліктің өзара іс-қимылының тұрақты ұзақ мерзімді жүйесін қалыптастыруға 

қатысу; 

3) билік қызметін қоғамдық бақылау нысандары мен әдістерін қалыптастыру және практикаға 

енгізу; 

4) мүшелік ұйымдардың қызметін шоғырландыру және үйлестіру; 

5) мүшелік ұйымдардың құрылуына, қызметіне, бірігуіне және дамуына жәрдемдесу, өзара іс-

қимылын қамтамасыз ету, олардың әлеуметтік-қорғау функцияларын күшейту; 

6) мемлекеттік билік және басқару органдарында, соттарда, мемлекетаралық, мемлекеттік 

емес және өзге де ұйымдарда мүшелік ұйымдардың мүдделерін білдіру және қорғау. 

Азаматтық бастамаларды дамыту біздің ұйымның негізгі стратегиясы болып 

табылғандықтан, қоғамдық ұйымның  мақсаттары мен міндеттері жобаның салалық 

мамандануына сәйкес келеді. Ұйым  өзінің барлық күш-жігерін,  білімі мен мүмкіндіктерін ҮЕҰ 

институттарын  күшейтуге, халықтың үкіметтік емес сектор қызметінің  әртүрлі бағыттарында 

азаматтық белсенділігін арттыруға, әлеуметтік маңызды жобаларды іске асыру арқылы 

азаматтық қоғамды дамытуға бағыттайды.   

Аталған грант, ең бірінші кезекте, Атырау облысындағы ауылдық үкіметтік емес 

ұйымдарды дамыту және олардың әлеуетін арттыру мәселелері бойынша тұрақты жұмыс істейтін 

азаматтық орталықты ұйымдастыру арқылы, кәсіби практикалық көмек алу үшін жағдай жасауға 

бағытталған. Демек, осы грант бойынша қызмет «Атырау облысының Азаматтық Альянсы» ЗТБ 

миссиясына толықтай  сәйкес келеді. Біз ұйым жарғысында көрсетілген барлық қызмет түрлерін 

жүзеге асырамыз, Атырау облысындағы ауылдық ҮЕҰ-ның белсенділігінің  көтерілуіне  ықпал 

етіп, оған дамудың жаңа бір серпінін береміз.  

2. Өтініш берушінің грант тақырыбы бойынша жұмыс тәжірибесі. 

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 

бағд.құны 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның нәтижесі 

Сәуір-Қараша 

2012жыл 

ҮЕҰ ресурстық 

орталығының 

жұмысын 

ұйымдастыру 

Атырау облысының  

Ішкі саясат 

басқармасы 

800000 Облыс бойынша 40 ҮЕҰ 

оқу курстарынан өтті  

және кеңес алды 

Сәуір-Қараша Әлеуметтік маңызды Атырау облысының  850000 ҮЕҰ-дан Облыстың 



2012жыл жобалар 

жәрмеңкесін өткізу 

Ішкі саясат 

басқармасы 

әлеуметтік маңызды 

мәселелерін шешуге 

бағытталған 16 жоба 

келіп түсті 

Сәуір-Қараша 

2012жыл 

Ауылдық ҮЕҰ 

қолдау және дамыту 

Атырау облысының  

Ішкі саясат 

басқармасы 

800000 20 ауылдық ҮЕҰ 

өкілдеріне көшпелі 

семинарлар мен 

тренингтер өткізілді 

Наурыз-

Қараша 

2013жыл 

ҮЕҰ ресурстық 

орталығының 

жұмысын 

ұйымдастыру 

Атырау облысының  

Ішкі саясат 

басқармасы 

700000 ҮЕҰ қызметін 

ұйымдастырудың барлық 

мәселелері бойынша 

Атырау облысының  30 

ҮЕҰ өкілдеріне  кеңес 

берілді  және оқыту 

курстары 

ұйымдастырылды 

Мамыр-Қараша 

2013жыл 

Облыстық VI 

Азаматтық форум 

және әлеуметтік 

жобалар 

жәрмеңкесін өткізу 

Атырау облысының  

Ішкі саясат 

басқармасы 

1000000 Атырау облысы 

көлеміндегі әлеуметтік 

маңызды проблемаларды 

талқыланып, шешілу 

жолдары қарастырылды. 

Азаматтық игі 

бастамаларды қолдау 

тақырыптары талқыға 

салынды 

Мамыр-Қараша 

2013жыл  

ҮЕҰ әлеуетін тарта 

отырып, Елбасы 

жолдауын 

түсіндіруге 

бағытталған іс-

шаралар кешенін 

өткізу 

Атырау облысының  

Ішкі саясат 

басқармасы 

800000 Іс-шараларды 

қорытындылай келе, ҮЕҰ 

өкілдері өз қызметін 

жандандырып, Президент 

Жолдауында айтылған 

міндеттерді орындауға 

жәрдемдесті 

Наурыз-

Қыркүйек 

2013жыл 

ҮЕҰ қызметі 

мәселелері бойынша 

әлеуметтік зерттеу 

жүргізу 

Атырау облысының  

Ішкі саясат 

басқармасы 

650000 Қоғамның әлеуметтік 

маңызды проблемаларын 

шешуде ҮЕҰ рөлі 

күшейді 

Наурыз-

Қыркүйек  

2013жыл 

2013 жылы Атырау 

облысында 

мемлекеттік 

әлеуметтік 

тапсырысты іске 

асыратын ҮЕҰ 

қызметі 

тиімділігінің 

мониторингін 

ұйымдастыру 

Атырау облысының  

Ішкі саясат 

басқармасы 

650000 Мемлекеттік әлеуметтік 

жобаларды іске асыру 

бойынша жұмыс 

атқаратын ҮЕҰ 

жұмыстарында 

кемшіліктер анықталды. 

ҮЕҰ тиімді жұмысы үшін 

кеңес беру жұмыстары 

жоспарланды 



Сәуір-Қараша 

2014жыл 

ҮЕҰ ресурстық 

орталығының 

жұмысын 

ұйымдастыру 

Атырау облысының  

Ішкі саясат 

басқармасы 

700000 ҮЕҰ оқыту және кеңес 

беру жұмыстары 

жүргізілді.  Әрекетсіз 

ҮЕҰ белсенділігін 

артыру, жұмысын 

жандандыру бойынша 

жұмыстар жасалынды 

Сәуір-Қараша 

2014жыл 

Әлеуметтік маңызды 

жобалар  

жәрмеңкесін өткізу 

Атырау облысының  

Ішкі саясат 

басқармасы 

700000 Бизнес қауымдастық 

алдында әлеуметтік 

маңызды жобалар 

презентациясы 

ұйымдастырылды. 3 ҮЕҰ 

жобалары 

қаржыландырылды 

Сәуір-Қараша 

2014жыл 

Ауылдық ҮЕҰ 

қолдау және дамыту 

Атырау облысының  

Ішкі саясат 

басқармасы 

700000 15 ауылдық ҮЕҰ 

өкілдеріне семинарлар 

мен тренингтер өткізілді 

Сәуір-Қараша 

2015жыл 

ҮЕҰ ресурстық 

орталығының 

жұмысын 

ұйымдастыру, 

ауылдық ҮЕҰ 

қолдау 

Атырау облысының  

Ішкі саясат 

басқармасы 

1000000 Жоба барысында Атырау 

облысы бойынша 50 ҮЕҰ 

білім алды 

Сәуір-Қараша 

2015жыл 

Әлеуметтік маңызды 

жобалар 

жәрмеңкесін өткізу 

Атырау облысының  

Ішкі саясат 

басқармасы 

1000000 Бизнес қауымдастық 

алдында әлеуметтік 

маңызды жобалар 

презентациясы 

ұйымдастырылды. 5 ҮЕҰ 

жобалары 

қаржыландырылды 

Тамыз-Қараша 

2016жыл 

Облыстық VII 

Азаматтық форум 

және әлеуметтік 

жобалар 

жәрмеңкесін өткізу 

Атырау облысының  

Ішкі саясат 

басқармасы 

1785714,2 Атырау облысы 

көлеміндегі әлеуметтік 

маңызды проблемалар 

талқыланып, шешілу 

жолдары қарастырылды. 

Азаматтық игі 

бастамаларды қолдау 

тақырыптары талқыға 

салынды 

Сәуір-Қараша 

2017жыл 

Әлеуметтік маңызды 

жобалар 

жәрмеңкесін өткізу 

Атырау облысының  

Ішкі саясат 

басқармасы 

1785714 Бизнес қауымдастық 

алдында әлеуметтік 

маңызды жобалар 

презентациясы 

ұйымдастырылды. 2 ҮЕҰ 

жобалары 



қаржыландырылды 

Тамыз-Қараша 

2018жыл 

Облыстық VIII 

Азаматтық форум 

және әлеуметтік 

жобалар 

жәрмеңкесін өткізу 

Атырау облысының  

Ішкі саясат 

басқармасы 

1750000 ҮЕҰ  жұмысының 

қорытындысы қаралды. 

2019 жылға арналған 

әлеуметтік жобалар  

презентациясы жасалды. 

Уәкілетті органдардың 

ҮЕҰ мен қоғам 

алдындағы есебі 

тыңдалып,  2019 жылға 

арналған лоттар 

талқыланды 

 

3. Өтініш берушінің әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге 

асыруға арналған материалдық-техникалық базасының болуы. 

«Атырау облысының Азаматтық Альянсы» ЗТБ берілген грант  бойынша міндеттерді орындауға 

материалдық мүмкіндігі бар: 

1) 2016 жылдан бастап біздің ұйым қарауында келісім шарт бойынша өтеусіз пайдаланымға 

берілген , жалпы ауданы 50 кв.м болатын кеңсе бар.  

2) 2018 жылдан бастап Атырау обласы Ішкі саясат басқармасының «Азаматтық орталығы» 

КММ-сімен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. 

Бұл ретте, Атырау  облысының кез келген ҮЕҰ өкілдері  ақысыз негізде, мекеменің  

конференц-залын, коуворкинг алаңын, техникалық құралдарын (экран, проектор, маркерлік 

тақта, компьютер, принтер және т. Б.) пайдалануға, сондай-ақ консультациялық және әдістемелік 

көмек алуға құқылы. ҮЕҰ конкурсына, әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесіне қатысуға 

өтінімдерге құжаттар жинауға көмек көрсетіледі.  

Жобаларды іске асыру кезінде ҮЕҰ үшін қызмет көрсетуді ұйымдастыру және кеңес беру 

бойынша үлкен жұмыстар жүргізілді: 

- Халықаралық деңгейдегі кәсіби жаттықтырушылар, кеңесшілер, сарапшылар тартылды; 

- ҮЕҰ қызметкерлері мен еріктілерінің біліктілігін арттыру үшін бағдарламалар әзірленді;  

- Атырау облысының үшінші сектор ұйымдарының қызметін верификациялау шеңберінде 

ҮЕҰ тіркеу жүргізілді; 

- ҮЕҰ-ға қолдау көрсететін қоғам өкілдерімен іскерлік байланыстар орнатылды; 

- әдістемелік және техникалық база құрылды; 

- бизнес-қоғамдастықпен әріптестік орнатылды; 

«Азаматтық орталық» мекемесінде: кеңес беру, талдау және мониторинг, әлеуметтік 

бағдарламаларды үйлестіру, қоғамдық ұйымдармен жұмыс бөлімдері және медиа орталық 

белсенді жұмыс жасайды.  

Сонымен қатар, мекеме кеңсесінде тренингтер мен курсатр, оқытулар үшін жабдықталған 

конференц-зал, coworking алаңы, маркерлік тақта, проектор, экран, компьютерлік техника, 

принтерлер бар. Кеңсе толығымен жиһазданған. Интернет жүргізілген. 

 

 

 

 

 

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 

Асамбаева 

Алена 

Калипановна 

Атқарушы 

директор 

ҮЕҰ  саласында 6 жыл 

жұмыс тәжірибесі бар 

2018 жылдан бастап 

«Атырау облысы 

Азаматтық Альянс» ЗТБ-

ның атқарушы директоры 

15 Жобаның іске 

асырылуына жауап береді 

Есмуханова 

Канипа 

Салменовна 

Есепші ҮЕҰ саласында 13 жыл. 

2005 жылдан бастап 

«Атырау облысы 

Азаматтық Альянс» ЗТБ-

ның есепшісі 

30 Қаржылық және салық 

есептілігін уақтылы 

тапсыру 

Кенжетаева 

Акслу 

Үйлестіруші Волонтерлік орталық 

жетекшісі 2017 жылдан 

бастап «Атырау 

облысының ҮЕҰ 

Облыстық ресурстық 

орталығы» жобасының 

жоба үйлестірушісі.  

3 Жаттықтырушыларды 

іріктеу, ҮЕҰ базасымен 

жұмыс, ҮЕҰ өкілдерін 

өткізілетін  семинарлар 

туралы хабарландыру, 

қатысушыларды 

тамақтандыруды 

ұйымдастыру. Барлық 

қызметтерді 

ұйымдастыруға жауап 

береді 

Ахашев 

Руслан 

Адильбекович 

Қоғаммен 

жұмыс 

бөлімінің 

маманы 

ҮЕҰ саласында 8 жыл. 

2017 жылдан бастап 

«Атырау облысы 

Азаматтық Альянс» ЗТБ-

ның маманы 

8 БАҚ өкілдерімен 

қамтамасыз етеді 

   

    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 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

атауы (негізгі 

Тапсырыс берушінің 

атауы (донор) және 

жүзеге асырылған 

әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

нәтижесі 



жүзеге асырылу 

мерзімі 

қызмет түрі) бағдарламаның 

географиялық қамтылу 

аймағы 

құны 

Сәуір-Қараша 

2012жыл 

ҮЕҰ ресурстық 

орталығының 

жұмысын 

ұйымдастыру 

Атырау облысының  

Ішкі саясат басқармасы 

800000 Облыс бойынша 40 

ҮЕҰ оқу 

курстарынан өтті  

және кеңес алды 

Сәуір-Қараша 

2012жыл 

Әлеуметтік 

маңызды 

жобалар 

жәрмеңкесін 

өткізу 

Атырау облысының  

Ішкі саясат басқармасы 

850000 ҮЕҰ-дан Облыстың 

әлеуметтік маңызды 

мәселелерін шешуге 

бағытталған 16 жоба 

келіп түсті 

Сәуір-Қараша 

2012жыл 

Ауылдық ҮЕҰ 

қолдау және 

дамыту 

Атырау облысының  

Ішкі саясат басқармасы 

800000 20 ауылдық ҮЕҰ 

өкілдеріне көшпелі 

семинарлар мен 

тренингтер өткізілді 

Наурыз-Қараша 

2013жыл 

ҮЕҰ ресурстық 

орталығының 

жұмысын 

ұйымдастыру 

Атырау облысының  

Ішкі саясат басқармасы 

700000 ҮЕҰ қызметін 

ұйымдастырудың 

барлық мәселелері 

бойынша Атырау 

облысының  30 ҮЕҰ 

өкілдеріне  кеңес 

берілді  және оқыту 

курстары 

ұйымдастырылды 

Мамыр-Қараша 

2013жыл 

Облыстық VI 

Азаматтық 

форум және 

әлеуметтік 

жобалар 

жәрмеңкесін 

өткізу 

Атырау облысының  

Ішкі саясат басқармасы 

1000000 Атырау облысы 

көлеміндегі 

әлеуметтік маңызды 

проблемаларды 

талқыланып, шешілу 

жолдары 

қарастырылды. 

Азаматтық игі 

бастамаларды 

қолдау тақырыптары 

талқыға салынды 

Мамыр-Қараша 

2013жыл 

 

ҮЕҰ әлеуетін 

тарта отырып, 

Елбасы 

жолдауын 

түсіндіруге 

бағытталған іс-

шаралар кешенін 

өткізу 

Атырау облысының  

Ішкі саясат басқармасы 

800000 Іс-шараларды 

қорытындылай келе, 

ҮЕҰ өкілдері өз 

қызметін 

жандандырып, 

Президент 

Жолдауында 

айтылған 

міндеттерді 

орындауға 



жәрдемдесті 

Наурыз-

Қыркүйек 

2013жыл 

ҮЕҰ қызметі 

мәселелері 

бойынша 

әлеуметтік 

зерттеу жүргізу 

Атырау облысының  

Ішкі саясат басқармасы 

650000 Қоғамның 

әлеуметтік маңызды 

проблемаларын 

шешуде ҮЕҰ рөлі 

күшейді 

Наурыз-

Қыркүйек  

2013жыл 

2013 жылы 

Атырау 

облысында 

мемлекеттік 

әлеуметтік 

тапсырысты іске 

асыратын ҮЕҰ 

қызметі 

тиімділігінің 

мониторингін 

ұйымдастыру 

Атырау облысының  

Ішкі саясат басқармасы 

650000 Мемлекеттік 

әлеуметтік 

жобаларды іске 

асыру бойынша 

жұмыс атқаратын 

ҮЕҰ жұмыстарында 

кемшіліктер 

анықталды. ҮЕҰ 

тиімді жұмысы үшін 

кеңес беру 

жұмыстары 

жоспарланды 

Сәуір-Қараша 

2014жыл 

ҮЕҰ ресурстық 

орталығының 

жұмысын 

ұйымдастыру 

Атырау облысының  

Ішкі саясат басқармасы 

700000 ҮЕҰ оқыту және 

кеңес беру 

жұмыстары 

жүргізілді.  

Әрекетсіз ҮЕҰ 

белсенділігін 

артыру, жұмысын 

жандандыру 

бойынша жұмыстар 

жасалынды 

Сәуір-Қараша 

2014жыл 

Әлеуметтік 

маңызды 

жобалар  

жәрмеңкесін 

өткізу 

Атырау облысының  

Ішкі саясат басқармасы 

700000 Бизнес қауымдастық 

алдында әлеуметтік 

маңызды жобалар 

презентациясы 

ұйымдастырылды. 3 

ҮЕҰ жобалары 

қаржыландырылды 

Сәуір-Қараша 

2014жыл 

Ауылдық ҮЕҰ 

қолдау және 

дамыту 

Атырау облысының  

Ішкі саясат басқармасы 

700000 15 ауылдық ҮЕҰ 

өкілдеріне 

семинарлар мен 

тренингтер өткізілді 

Сәуір-Қараша 

2015жыл 

ҮЕҰ ресурстық 

орталығының 

жұмысын 

ұйымдастыру, 

ауылдық ҮЕҰ 

қолдау 

Атырау облысының  

Ішкі саясат басқармасы 

1000000 Жоба барысында 

Атырау облысы 

бойынша 50 ҮЕҰ 

білім алды 

Сәуір-Қараша Әлеуметтік Атырау облысының  1000000 Бизнес қауымдастық 



2015жыл маңызды 

жобалар 

жәрмеңкесін 

өткізу 

Ішкі саясат басқармасы алдында әлеуметтік 

маңызды жобалар 

презентациясы 

ұйымдастырылды. 5 

ҮЕҰ жобалары 

қаржыландырылды 

Тамыз-Қараша 

2016жыл 

Облыстық VII 

Азаматтық 

форум және 

әлеуметтік 

жобалар 

жәрмеңкесін 

өткізу 

Атырау облысының  

Ішкі саясат басқармасы 

1785714,2 Атырау облысы 

көлеміндегі 

әлеуметтік маңызды 

проблемалар 

талқыланып, шешілу 

жолдары 

қарастырылды. 

Азаматтық игі 

бастамаларды 

қолдау тақырыптары 

талқыға салынды 

Сәуір-Қараша 

2017жыл 

Әлеуметтік 

маңызды 

жобалар 

жәрмеңкесін 

өткізу 

Атырау облысының  

Ішкі саясат басқармасы 

1785714 Бизнес қауымдастық 

алдында әлеуметтік 

маңызды жобалар 

презентациясы 

ұйымдастырылды. 2 

ҮЕҰ жобалары 

қаржыландырылды 

Тамыз-Қараша 

2018жыл 

Облыстық VIII 

Азаматтық 

форум және 

әлеуметтік 

жобалар 

жәрмеңкесін 

өткізу 

Атырау облысының  

Ішкі саясат басқармасы 

1750000 ҮЕҰ  жұмысының 

қорытындысы 

қаралды. 2019 жылға 

арналған әлеуметтік 

жобалар  

презентациясы 

жасалды. Уәкілетті 

органдардың ҮЕҰ 

мен қоғам 

алдындағы есебі 

тыңдалып,  2019 

жылға арналған 

лоттар талқыланды 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 қосымша 

 



Нысан 

 

 

Ұсынылған әлеуметтік жобаның немесе әлеуметтік бағдарламаның мазмұны 

 

1. Әлеуметтік жоба немесе әлеуметтік бағдарламаны туралы негізгі ақпарат 

Әлеуметтік жобаның мақсаты 

немесе әлеуметтік бағдарлама 

Атырау облысындағы ауылдық елді мекендерді 

халықтың белсенділігін арттыру, білім беру қызметін 

ұйымдастыру және жүргізу арқылы ауылдық ҮЕҰ-ң 

бәсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін арттыру 

Әлеуметтік жобаның немесе 

әлеуметтік бағдарламаның міндеттері 

- ҮЕҰ-дар мен бастамашыл топтарға шағын гранттар 

беру арқылы жергілікті қоғамдастықтың әлеуметтік-

маңызды мәселелерін шешуге ауыл халқының тартылуын 

ынталандыру.  

- Жобалық басқаруға үйрету арқылы азаматтардың 

дағдыларын арттыру және ауылдық ҮЕҰ тұрақтылығын 

қамтамасыз ету. 

 

Ұсынылатын шаралар 

• Ауылдық ҮЕҰ қажеттіліктеріне талдау жүргізу.  

• Атырау облысы аудандарында жұмыс істеуге 

арналған білім беру бағдарламаларын дайындау (ауылдық 

ҮЕҰ өкілдерін және белсенді азаматтарды оқыту үшін 

әдістемелік құралдар әзірлеу).  

• Жергілікті қоғамдастықтың әлеуметтік-маңызды 

мәселелерін шешуге тартылған белсенді ауыл тұрғындары 

арасында шағын гранттар конкурсын өткізу (кемінде 1 

млн. теңге сомасына 5 шағын грант беру). 

• Ауылдық ҮЕҰ, Қоғамдық кеңестер, жастар 

депутаттары және қазіргі мәслихаттардың мүшелеріне 

арналған оқу семинарларын ұйымдастыру және өткізу 

• Жобаға тартылған белсенді азаматтардың (семинар 

қатысушылары, тренерлер, сарапшылар, шағын гранттар 

жеңімпаздары, т.б.) қатысуымен (қатысушылардың келісімі 

бойынша) қорытынды іс-шараны ұйымдастыру және өткізу 
(пікірталас алаңы/ жәрмеңкелер / форум тапсырыс берушімен келісе 

отырып) 

• Айына 1 рет  электронды және баспа БАҚ-та, айына 1-

ден кем емес индикаторларды салыстыру бойынша  

сараптамалық кездесулер ұйымдастыру арқылы Жоба 

туралы ақпарат беру  

Аумақтық қамту 
Атырау облысына қарасты Махамбет, Исатай, Индер, 

Қызылқоға, Құрманғазы, Мақат, Жылыой аудандары 

Мақсатты топтар 

Ауылдық ҮЕҰ өкілдері мен жетекшілері, ауылдық 

қоғамдық кеңестің мүшелері, бастама топтарының 

мүшелері, аудандардағы жастар мәслихатының 

депутаттары, әлеуметтік кәсіпкерлер, белсенді ауыл 

тұрғындары 

Күтілетін нәтижелер 

Ауылдық ҮЕҰ-дарға талдау жүргізіледі. Ауылдық ҮЕҰ 

өкілдерін және белсенді азаматтарды оқыту үшін 150 дана 

әдістемелік құралдар әзірленеді. Жергілікті 

қоғамдастықтың әлеуметтік-маңызды мәселелерін шешуге 

тартылған белсенді ауыл тұрғындары, ҮЕҰ өкілдері 

арасында жүлде қоры 1 млн теңгені құрайтын шағын 



гранттар конкурсы өткізіледі.  

 

2. Әлеуметтік жобаны немесе әлеуметтік бағдарламаны жүзеге  асырудың негіздемесі. 

 

Әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарлама бағытталған 

мәселелер бойынша ағымдағы 

жағдайдың 

сипаттамасы 

Бүгінгі таңда Атырау облысында 597 ҮЕҰ заңды тіркеліп, 

қоғамдық ұйым жұмысына 20 мыңнан астам адам  

тартылған. Оның ішінде 459 ҮЕҰ Атырау қаласында, 138 

ҮЕҰ ауданда тіркелген. ҮЕҰ-дардың көпшілігі облыс 

орталығына шоғырланған, дегенмен ауылдық жердегі 

қоғамдық ұйымдардың да маңыздылығы күннен күнге 

өсіп келеді. Жасыратыны жоқ, аудандардағы халықтың 

белсенділігі біркелкі емес. Ауылдық ҮЕҰ мемлекеттік 

әлеуметтік тапсырыс бойынша жұмысты бастауға, 

гранттармен (соның ішінде шетелдік) жұмыс жасауға 

құжат тапсырып, жобаларды іске асыруға қызығушылық 

білдіргенімен, олар өздерінің және қоғамдық 

қажеттіліктері туралы ақпараттарды жеткілікті түрде 

айтуға қабілетсіз. Мұның бәрі құқықтық және қаржылық 

сауаттылықтың төмен деңгейіне алып келеді. Сондай-ақ, 

халық арасында көші-қон үрдістеріне, тұтастай алғанда 

мемлекеттік рефомаларға деген сенімсіздік басым, 

сондықтан жергілікті ҮЕҰ-дар түсіндірме жұмыстарын 

жүргізу арқылы халықтың санасын оң нәтижелі екенін 

айқындау қажет. 

Статистикалық деректерге және 

(немесе) зерттеу деректеріне, соның 

ішінде өз зерттеулеріне сілтеме  

Атырау облысында  мемлекеттік органдар мен үшінші 

сектордың ынтымақтастық деңгейін анықтау үшін жыл 

сайын тақырыптық зерттеу жүргізіледі. Сауалнама 

нәтижелері халықтың азаматтық қоғам институттарының 

дамуы туралы Мемлекеттік саясат туралы  ақпараттарды 

дұрыс білмейтіні көрсетілді. Яғни, халық арасында әлі 

күнге дейін ҮЕҰ деген ұғым беймәлім болып қалуда. 2018 

жылы Атырау облысында мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырысты қаржыландыру көлемі 800 млн.теңгені құрады. 

2019 жылы бұл соманы көбейту жоспарлануда. Бұл дегенің, 

халықтың өзекті әлеуметтік мәселелерді  шешудегі  

азаматтық қоғамның қатысу аясы кеңеюде. 

Мақсатты топтың қажеттіліктерін 

анықтау бойынша жұмыс туралы 

ақпарат (қажеттіліктерді бағалау) 

2018 жылдың тамызында Мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыстың стандарттарын қалыптастыру, іске асыру 

мониторингі және бағалау Ережелері бекітілді. Осыған 

байланысты үкіметтік емес ұйымдар арасында «ҮЕҰ 

мектебі2.0» жобасының тақырыптарын анықтау үшін 

халықтың  қажеттіліктері мен мұқтаждықтарын зерттеу 

бойынша жұмыс жүргіздік, мемлекеттік органдардың 

қатысуымен мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды 

орындау бойынша мәселелрді  іске асыру проблемаларын 

анықтау бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілді. 

Азаматтық белсенділер мен ҮЕҰ ұсыныстарын ескере 

отырып, оқытылатын тақырыптар қалыптастырылды. 

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 

Ауылдық қоғамдық 

кеңестің мүшелері, 

бастама 

топтарының 

мүшелері, 

аудандардағы 

жастар 

мәслихатының 

депутаттары, 

әлеуметтік 

кәсіпкерлер, 

белсенді ауыл 

тұрғындары 

30 18-55 

Үкіметтік емес ұйымдардың жетекшілері және 

өкілдері  үшін (оның ішінде бастамашыл топтар 

үшін) төмендегідей іс-шаралар төңірегінде кеңес 

беру: 

• сараптамалық жұмыс топтарының 

кездесулері, 

• ақпараттық-насихаттау рейдтері 

• жеке кездесулер 

• Интернеттегі он-лайн режимдегі 

шағымдар мен сұрақтарға жауап беру. 

• Өзге де іс-шаралар 

Білім беру қызметтері, оның ішінде: 

• семинар-тренингтер 

• түсіндірме жұмыстары, кездесулер 

• өзге де іс-шаралар 

Әдістемелік қолдау (соның ішінде өз іс-әрекеттерін 

және тиімді қызметті жүргізуге үлес қосатын 

материалдарды таратуды қоса алғанда): 

• жобалар  

•  әдістемелік  және түсіндірме құралдары 

• Өзге де іс-шаралар 

Шағын гранттар байқауында 

микроқаржыландыру 

Ақпараттандыру, оның ішінде 

• Мекен-жай анықтамалары 

• Баспа және электрондық медиа 

ресурстары 

• Тәжірибе алмасу іс-шараларын 

ұйымдастыру 

Ауылдық үкіметтік 

емес ұйымдар                   
50 18-65 

ҮЕҰ өкілдері «ҮЕҰ мектебінде» өзекті 

мәселелер бойынша білім алады және 

бенефициарларға қызмет көрсету сапасын 

жақсартады. 

 

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. 

 

Серіктестік немесе мүдделі тараптың атауы Қатысу түрі мен нақты бағыты 

«Атырау облысыс Ішкі саясат 

басқармасының Азамтаттық орталығы»              

КММ-сі 

• Кеңес беру 

• Ауылдық ҮЕҰ базасын жасақтау 

 



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

кері байланыс. 

 

Мақсатты топтың атауы 
Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай 

өлшенеді 

ҮЕҰ жетекшілері мен өкілдерінің (соның 

ішінде бастамашыл топтар) төмендегі іс-

шаралар бойынша кеңеске жүгінуі  

• сараптамалық жұмыс топтарының 

кездесулері, 

• ақпараттық-насихаттау рейдтері 

• жеке кездесулер 

• Интернеттегі он-лайн режимдегі 

шағымдар мен сұрақтарға жауап беру. 

• Өзге де іс-шаралар 

• Кеңес беру журналдары 

• Әлеуметтік желі парақшалары 

• Рейдтік хаттамалар 

Қоғамдық кеңес пен бастамашыл топтарға 

тартылған ҮЕҰ өкілдері, соның ішінде  

•  семинар-тренингтер 

• түсіндірме жұмыстары, кездесулер 

• өзге де іс-шаралар 

• Кері байланыс сауалнамалары 

• Білім беру бағытындағы іс-шараларға 

қатысушылар пікірі 

Аудандық ҮЕҰ микроқаржыландыру 

жобаларының байқауына қатысушылар 

• Жобалық өтінім 

• Жүзеге асқан жобалар есебі 

 

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

мониторинг жасау жоспары.  

 

Әлеуметтік жоба және әлеуметтік бағдарламаның мақсаты: 

Міндет Іс-шара 

Қысқа мерзімді 

және ұзақ 

мерзімді 

нәтижелер 

Индикаторлар (қысқа 

мерзімді және ұзақ мерзімді 

нәтижелерге) 

Өлшеу жиілігі 

 

Аудандық    

ҮЕҰ-дар мен 

аудандардағы 

қауымдық 

кеңестердің 

қызметі мен 

қажеттіліктерін 

талдау 
(әкімшіліктердің 

сайттарында, 

қоғамдық кеңестің 

баяндамалары, 

азаматтық 

белсенділердің 

мәлімдемелері 

бойынша) 

Ауылдағы                       

ҮЕҰ-дардың 

сұранымдарын 

талдау және 

қоғамдық кеңестің 

жұмысшы-

сараптамалық 

топтарының 

құрамында және 

дербес түрде 

аудандарға бару. 

Облыстың жеті 

ауданында ҮЕҰ 

жұмысына 

салыстырмалы 

талдау жасалды 
(келісім бойынша). 

Зерттелетін аудандарда                 

ҮЕҰ проблемаларының 

спектрі 

 

Сараптамалық жұмысқа 

тартылған мемлекеттік 

органдардың саны 

Жобаның 

алғашқы және 

келесі 

айларында 

 

Білім беру 

бағдарламаларын 

әзірлеу және 

 

Оқу модульдерін 

және 

жаттықтырушылар 

Оқуға ең көп 

қатысты 

тақырыптардың 

рейтингі 

Оқу үдерісіне қатысатын 

жаттықтырушылар, 

сарапшылар мен мамандар 

саны. 

Жобаның 

басынан бастап 

аяғына дейін ай 

сайын 



үйлестіру құрамын 

дайындау 

анықталды. 

Сараптама 

аясында 

оқу модульдері 

мен тренерлер 

дайындалды. Осы 

саладағы 

бағдарламаны 

нығайтуға 

арналған 

әдістемелік 

материалдар 

дайындалды 
(авторлық құқықпен 

қорғалған болуы 

мүмкін). 

 

Оқу-әдістемелік 

материалдардың атаулары 

 

 

 

Әлеуметтік 

жобалау, 

әлеуметтік 

кәсіпкерлік және 

қоғамдық 

кеңестердің 

жұмысына 

қоғамдық тыңдау 

бойынша оқу 

семинарларын 

өткізу. 

Оқу 

семинарларының 

легін өткізу                   

 

Іс-шараға 

қатысушылармен 

«кері байланыс» 

жасау. 

Мақсатты топтың 

өзекті мәселелері 

бойынша оқыту 

семинарларын 

өткізілді  

Семинаров-тренингке 

қатысушылар саны 

 

Қатысушылар 

категорияларының саны 
(мемлекеттік қызметкерлер, 

студенттер, кәсбіи ҮЕҰ 

белсенділері) 

 

Оң/теріс пікірлер саны  

Білім беру 

бағдарламасын

ың басынан 

бастап айына 

дейін ай сайын 

 

Білім беру 

бағдарламасының 

қатысушылары 

үшін шағын 

гранттар 

конкурсын 

өткізу; 

 

 

Әлеуметтік 

жобалау және 

әлеуметтік 

кәсіпкерлік 

әдістерімен өткір 

әлеуметтік-

экономикалық 

мәселелерді 

шешуге арналған 

білім беру 

бағдарламасының 

қатысушылары 

арасында шағын 

гранттар байқауы 
(кем дегенде 7 

ауданда өткізілген) 

Облыстың кем 

дегенде 7 

ауданында шағын-

гранттар байқауы 

өткізілді. 

 

Кемінде 50 

жобалық өтінім 

жиналды 

Өтініштердің саны 

 

 Бәсекеге қабілетті ортада 

игерілген қаражат көлемі  

 

Конкурста көтерілген 

қосымша қаражаттың саны 

Байқау 

кезеңінен 

бастап жобаның 

аяғына дейін ай 

сайын 

 

Жоба 

қатысушылардың  

қатысуымен 

қорытынды іс-

шараны өткізу - 

кем дегенде 30 

 

Жобаға белсенді 

қатысатын 

азаматтардың 

қатысуымен 

(семинарлардың 

қатысушылары, 

Жобаны 

қорытындылау 

Іс-шараға тікелей 

қатысушылардың саны 

(бұрын жобаға тартылған) 

 

Жанама қатысушылардың 

саны (бұрын жоба 

қатыспаған) 

Жоба 

аяқталатын 

айдың алдыңғы 

айында  
(қазан 2019 ж.) 



адам және 

жанама түрде  

кемінде 10 адам 
(Тапсырыс 

берушімен келісіп) 
 

Жалпы қамту - 

кем дегенде 40 

адам 

тренерлер, 

сарапшылар, 

шағын гранттар 

байқауының 

жеңімпаздары 

және т.б.) 

қорытынды іс-

шараны 

ұйымдастыру 

және өткізу 

(Тапсырыс берушімен 

келісілген) 

 

 

Оқиғаға қатысты оң / теріс 

пікірлердің саны 

 

Шақырылған спикерлер мен 

бұқаралық ақпарат 

құралдарының саны 

 

БАҚ және әлеуметтік 

желілердегі жарияланымдар 

саны 

Жоба туралы 

ақпарат 

 

Жобаны 

электронды және 

баспа БАҚ-та 

ақпараттандыру 

апта сайын 

кемінде 1 рет, 

жобаны іске асыру 

және 

көрсеткіштерді 

салыстыру 

бойынша айына 

кем дегенде екі 

рет мониторинг 

жиналыстарын 

ұйымдастыру 

арқылы жүзеге 

асырылады. 

 

 

Жоба бойынша 

шығыс 

ақпараттары 

 

 Жобаны ұзарту 

немесе 

альтернативті 

қаржыландыру 

бойынша 

ұсыныстар 

дайындау 

Баспасөз релиздерінің саны 

 

БАҚ-на жарияланған 

материалдардың саны 

 

Электрондық БАҚ 

материалдарының саны 

 

Авторлық посттардың саны 

Жобаның 

басынан аяғына 

дейін ай сайын. 

 

 

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

 

Іс-шара  1 ай  2 ай  3 ай  4 ай 

Ауылдағы ҮЕҰ-дардың қызметі мен 

қажеттіліктерін талдау, сараптама жұмыстарын 

жүргізу арқылы ауылдық ҮЕҰ-дардың 

белсенділігін анықтау. 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және 

үйлестіру 
Х Х   

Ауылдық ҮЕҰ-дарды оқыту, соның ішінде 

төмендегідей бағыттар бойынша 

1) Жобаны басқару 

2) Қаржылық сауаттылық 

3) Әлеуметтік кәсіпкерлік 

4) Қоғамдық кеңестердің жұмысына 

қоғамдық тыңдау бойынша оқыту семинарлары  

  Х Х 

Білім бағдарламасының қатысушылары үшін 

шағын гранттар конкурсын өткізу; 
  Х Х 



Жобаның қатысушыларымен қорытынды  іс-

шара өткізу 
   Х 

Жобаны ақпараттандыру Х Х Х Х 

Қорытынды есеп дайындау және бекіту    Х 

 

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

 

Тәуекел 
Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын барынша азайту 

стратегиясы 

Қаржылық ресурстардың 

жеткіліксіздігі 

Келіссөздер мен келісімдерді жасау сатысында жобаға 

қатысушылардың өз міндеттері мен жауапкершіліктерін түсінуіне қол 

жеткізу (заңды құжаттама негізінде бекіту) 

 

Қоғам назарын тартуда туындаған қиындықтарды (сараптамалық көмек, 

Қоғамдық кеңестің отырыстарында өзара мүдделерді қолдау және т.б.) жеңу 

жолындағы жобалық серіктестерге барынша көмек. 

 

Қосымша қаражат пен ресурстарды тарту үшін қосымша іс-шараларға 

қатысу (гранттар, конкурстар, өтініштер). 

 

Қаражатты тиімсіз жұмсалмауы үшін  нақты қадағалау. 

Міндеттерді орындау үшін 

команда 
(ақпараттық, практикалық, 

презентация)  

әлсіз дайындалды/ немесе 

көп ресурстар талап етеді 

Команда мен оның мүшелеріне арналған функционалдық міндеттердің 

егжей-тегжейлі сипаттамасын дайындау. 

Белгіленген қиындықтарды ескере отырып, жобаны іске асыру 

барысында міндеттерді орындауды (индикаторлар мен бақылау өткізу 

пункттері бойынша) түзету (оңтайландыру) мүмкіндігі 

Қоғамдық мүдделердің/БАҚ/ 

бизнес-құрылымдардың 

жобаға қызығушылығының 

төмендігі  

Бұқаралық ақпарат құралдары үшін: қажеттілікке орай арналарды 

өзгерту мүмкіндігі; 

Жұртшылық үшін: әлеуметтік топтармен жұмыс істеу - 

«тасымалдаушылар» туралы ақпарат (зейнеткерлер, дәрігерлер, 

мұғалімдер); 

 

Бизнес құрылымдар үшін: жарнама жасау мүмкіндігі; 

Барлық жобалық серіктестер мен перспективалық ұйымдар үшін 

тақырыптық іс-шараларға мүмкіндік беру 

 

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, 

әлеуметтікжелілер, радио, пошта 

жәшіктері және 

т.б.) 

Ақпараттың 

таралуы 

жиілігі 

Анонс-хабарландыру 
 

1 

 

Облыстық БАҚ/жаңалықтар 

сайты/тапсырыс берушімен келісе 

отырып қосымша әлеуметтік желі 

Жобаның 

басында 

1рет 



парақшалары 

 

Пресс-релиздер 10-нан кем емес 

ҮЕҰ-дарға таратылымдар 

БАҚ-қа таратылымдар 

Facebook \ Instagram 

парақшаларына посттар 

+ Тапсырыс берушімен келісе 

отырып қосымша әлеуметтік желі 

ресурстары 

Әр іс-

шарадан соң 

(10-нан кем 

емес) 

Қорытынды хабарлама 1 

Облыстық БАҚ + Тапсырыс 

берушімен келісе отырып қосымша 

әлеуметтік желі ресурстары 

Жоба 

аяқталғаннан 

кейін 1 рет 

 

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

Қаржыландыру аяқталғаннан кейін 

қызметті жалғастыру және (немесе) 

нәтижелерді насихаттау мүмкіндігі 

«Атырау облысының Азаматтық Альянсы» ЗТБ жобаны 

табысты іске асырған жағдайда ауылдық ҮЕҰ 

коалициясына және басқа тақырыптық жобаларға 

қатысуға немесе жаһандық бастамаларға қатысуға 

үміттенетін «Жасыл экономика» коалициясына қатысу 

туралы өтінімді тапсыру жоспарын ұсынады. 

Қазақстанның Азаматтық Альянсы жұмысындағы 

басымдықтардың бірін ескере отырып, үкіметтік емес 

ұйымдарды әлеуметтік-кәсіпкерлік ұйымға айналдыру 

идеясын ынталандыру - бұл негізгі хабарламадан және 

ықтимал реформадан шығады. 

Тұрақтылықты қамтамасыз ету және 

(немесе) нәтижелерді одан әрі 

насихаттаудағы ұйымның рөлі 

қандай 

Өз ресурстарын пайдалана отырып, «Атырау облысының 

Азаматтық Альянсы» ЗТБ өз мүшелеріне кеңес беру, 

оқыту жұмыстарын жүргізеді. Осыған байланысты,  

азаматтық Альянстың басқа да бағдарламалары 

шеңберінде аудандардағы жұмыс  жалғасатын болады. 

 


