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Кімге: "Азаматтық 

бастамаларды қолдау орталығы" 

коммерциялық емес акционерлік 

қоғамына 

Кімнен: «Салауат» Шығыс Қазақстан 

облыстық жастар қоғамдық бірлестігі 

(сұраныс берушінің толық атауын көрсету) 

 

Үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына қатысуға  

ӨТІНІШ 

 

Осы өтінішті бере отырып «Салауат» Шығыс Қазақстан облыстық жастар қоғамдық 

бірлестігі (ұйымның толық атауын көрсету) (ары қарай – өтініш беруші) әлеуметтік саладағы 

жұмыс дағдыларын арттыру, азаматтық бастамаларды дамыту арқылы ауылдық ҮЕҰ 

тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында 11. Азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде 

үкіметтік емес ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыруға жәрдемдесу бағытындағы  

"Шығыс Қазақстан облысындағы ауылдық ҮЕҰ әлеуетін арттыру", (бекітілген Жоспарға 

сәйкес гранттың тақырыбы мен бағытын көрсету) 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 Директоры  _________________ Каирбекулы Айдын  

 

 

 

Толтырған күні "04" сәуір 2020 жыл 

 

Байланыс тел: +7 705 465 55 06 

 

 



 

  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 

«Салауат» Шығыс Қазақстан 

облыстық жастар қоғамдық 

бірлестігі 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта тіркеу) «02» наурыз 2005 жыл 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі 050340015245 

4 Нақты мекенжайы ШҚО, Семей қаласы, 

Бауыржан Момышұлы көшесі, 

21 үй (2 қабатта) 

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы ақпарат Жастар мен әлеуметтік әлсіз 

және қоғамның мұқтаж 

топтары, ҮЕҰ мүшелері 

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

лауазымы, байланыс нөмірлері мен электронды мекенжайы 

Каирбекулы Айдын,  

ұйым атқарушы директоры, 

тел.: +77054655506, 

e.mail: kairbekuly@gmail.com 

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

лауазымы, байланыс нөмірлері (ұялы телефон нөмірімен 

қоса), электронды мекенжайы 

Григорьева Екатерина 

Владимировна, есепші,  

тел.: +77477151320, 

e.mail: Katerina_7781@mail.ru 

8. Еңбек ресурсы барлығы: 

Оның ішінде: 

10 адам 

 Штаттағы қызметкерлер Каирбекулы А.,  

Мамырбеков А.М.,  

Григорьева Е.В. 

 Шақырылған мамандар Токишкадиров Б.Б., 

Азатов А.А., 

Байгазинов Ж.А., 

Жанибеков М.М. 

 Волонтерлер Айтбергенов Е.Д., 

Зияданов Б.К., 

Бутанаев Р.Б. 

   

 

 

 

Атқарушы Директоры  ___________________ Каирбекулы Айдын  

 

 

 

 

Толтырған күні "04" сәуір 2020 жыл 

 

 



  3-қосымша 

  Нысан 

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 

 

1. Ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның 

ұйымның жарғылық қызметіне сәйкестігінің негіздемесі. 

Бірлестіктің қызмет нысаны ҮЕҰ потенциалын жоғарлату арқылы оларға 

консультациялық, әдістемелік, ақпараттық, білім беру, зерттеу және өзге көмектерді көрсету, 

азаматтық қоғамның дамуын қолдау, сонымен бірге еліміздің тұрақты дамуын қамтамасыз ету 

және азаматтық ықыластың даму принциптерін ілгері бастыру үшін жұртпен және ҮЕҰ, 

мемлекеттік органдар арасындағы өзара қарым-қатынасты орнату болып табылады. 

Бірлестік қызметінің мақсаттары: 

- өңірлердегі ҮЕҰ әлеуетін арттыру және тұрақтылығын қамтамасыз ету; 

- ауылдық аймақтардағы азаматтық қоғам мен үкіметтік емес секторларды дамытуға ат 

салысу; 

- ауыл жастарының бос уақыттарын ұйымдастыру; 

- әлеуметтік–экономикалық, маркетингтік, әлеуметтік, демографиялық және ғылыми зерттеулер 

жүргізу, пайдаланушылардың әртүрлі категорияларының қажеттіліктерін талдау (азаматтар, 

бизнес, мемлекеттік органдар); 

- мониторинг және талдау жүргізу жолымен кәсіби сарапшы қоғамдастығының қалыптасуына 

жәрдемдесу және т.б. 

 

2. Өтініш 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 

бағдарлама

ның 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 

2017 ж. «Қоғамдық-саяси, 

экономикалық  және 

діни ахуалға 

социологиялық 

мониторинг жасау» 

тақырыбындағы 

әлеуметтік зерттеу 

Балхаш қаласы 

Ішкі саясат 

бөлімі 

тапсырысы 

бойынша. 

Балқаш қаласы 

бойынша жүзеге 

асырылды 

830 000 

теңге 

Әлеуметтік зерттеу жасалынып, 

Балхаш қаласы ішкі саясат 

бөліміне тапсырылды 

2017 ж. «Облыс жастарының 

азаматтық 

бастамаларын, 

жобаларын, 

қоғамдық маңызы 

ШҚО Ішкі саясат 

басқармасы 

тапсырысы 

бойынша, ШҚО 

14 ауданы 

2 820 000 

теңге 

Шағын жастар 

қоғамдастықтарының 

біліктіліктерін арттыру 

тұрғысындағы қажеттіліктерін 

бағалау және әлеуетін болжау 



бар іс-шараларды 

қолдау» жобасы 

қамтылды мақсатында көшпелі фокус-топ 

өткізіліп 112 адам қамтылды, 13 

ауылдық округ және Өскемен 

мен Семей қалалары жастары 

тартылып, Халықаралық 

деңгейдегі Training of Trainers 

(ТOТ) тренингтерінен өткен 

тәжірибелі тренерлермен 

бірлесе отырып, арнайы оқыту 

модулін даярлау.  

Бес күндік Тренерлерді 

дайындау тренингі өткізілді, 15 

адам оқытылды, Таңдалып 

алынған  өңірлерде аймақ 

белсенділеріне жастар саясаты 

саласының өзекті 

тақырыптарында тренингтер 

өткізіліп 109 адам қамтылды, 

Мемлекеттік жастар саясатын 

жүзеге асыру саласында қызмет 

ететін мамандар мен жас 

көшбасшылардың біліктілігін 

арттыру мақсатында келесі елді 

мекендерде «Жастардың 

саясаты: зерттейміз, әсер етеміз, 

енгіземіз» атты өңірлік семинар-

тренингтерін өткізілді, 91 адам 

білім алды, Әлеуметтік 

бастамаларды іске асыруға 

бағытталған жобаларды даярлау, 

әлеуметтік жобаларды жазу 

дағдыларын үйретуге 

бағытталған үш күндік тренинг 

өткізіліп 19 адам біліктілігін 

арттырды және әр түрлі 

санаттағы жастарға 

инфографикалар әзірлеу, жастар 

саясат саласындағы негізгі 

құжаттар бойынша буклеттер 

жасалынып таратылды және 

«Жастардың жаңа бастамалары: 

100 идея» тақырыбындағы 

әдістемелік құралды әзірленіп 

таратылды 

2017 ж. «Оралмандарға 

қолдау көрсету және 

бейімдеу бойынша 

әлеуметтік қызмет» 

ШҚО Ішкі саясат 

басқармасы 

тапсырысы 

бойынша,  

3 614 000 

теңге 

«Бизнес жоспарларды әзірлеу 

және құрастыру», «Заңды 

тұлғаларға арналған салық 

режимі» тақырыптарында 

оралмандарға арналған 4 



жобасы ШҚО 5 ауылдық 

мекендер мен 2 

қала бойынша 

жүзеге асырылды 

семинар-тренинг өткізіліп 60 

адам оқытылды, Жас әрі 

әлеуметтік қамтылмаған 

оралмандарды кәсіби, арнайы 

орта және жоғары білімді алу 

мүмкіндіктері туралы  Жас әрі 

әлеуметтік қамтылмаған 

оралмандарды кәсіби, арнайы 

орта және жоғары білімді алу 

мүмкіндіктері туралы  

ақпараттық-оқыту курстарын 

курстарын өткізу (кемінде 3 

курс ұйымдастырылып 50 адам 

білім алды, біліктілігін 

арттырды, Оралман репатриант 

және шетелдік қазақ жастарына 

арналған «Мен - Қазақстанның 

Азаматымын» атты тегін оқыту 

курстары өткізіліп 60-тан астам 

жастар ағылшын, тарих, орыс 

тілі мен іс қағаз жүргізу 

бойынша оқытылды 

2017, 2018 

жж. 

«Тұрғындар 

арасында діни 

экстремизмның және 

терроризмның алдын 

алуға, 

конфессияаралық 

келісімді сақтауды 

нығайту мен 

этникаралық 

қатынастар 

саласындағы 

толеранттылықты 

қалыптастыруға 

бағытталған 

шараларды 

ұйымдастыру» 

әлеуметтік жобасы 

ШҚО Глубокий 

ауданының Ішкі 

саясат бөлімі 

тапсырысы 

бойынша 

Глубокий 

ауданында 

жүзеге асырылды 

2 300 000 

теңге. 

- Сарапшы-мамандар мен 

ғалымдардың тартылуымен 

әкімшілік мамандары, құқық 

қорғау қызметкерлері, мектеп 

оқытушылар мен жергілікті дін 

сұрақтары бойынша үгіт-

түсіндірме топ мүшелеріне 

арналған 4 оқыту семинарларын 

өтілді; - Ауылдық округтерде 

ғалымдардың, сарапшы-

мамандардың қатысуымен діни 

экстремизм мен терроризмнің 

алдын алуы және этникаралық 

және конфессияаралық бірлікті 

нығайтуға байланысты 

профилактикалық шаралар 

(семинарлар, тренингтер, 

дәрістер және басқа да қоғамдық 

іс-шаралар) аудан бойынша кем 

дегенде 30 шара өткізіліп, кем 

дегенде 900 адам қатысты; Діни 

экстремизм мен терроризмнің 

алдын алуы бойынша ауданның 

білім беру мекемелерінде, 

қалалық АНТ мүшесінің 

қатысуымен қаламыздың 

кәсіпорындары мен мемлекеттік 

мекемелерінде кемінде 20 

кездесу өткізіліп, аз дегенде 800 

адам ақпарат алды. 

- Теолог және облыстық АТТ 

мүше мамандардың 



қатысуымен, деструктивті дін 

жолына түсіп кеткен немесе шет 

елде білім алғысы келетін 

жастармен және радикалды 

идеологияны ұстанған 

азаматтармен адрестік түсіндіру 

жұмыстарын жүргізу арқылы 

теріс ағымда жүрген 

азаматтарды (5 адам) дәстүрлі 

дін жолына түсрілді; Оқу-

түсіндірме құралы ретінде 

Глубокий ауданы жастарының 

рухани картасын жасалынды 

(жастардың рухани картасының 

инфографикасы). Ол оқу 

мекемелері мен әкімшіліктерге 

таратылды. 

2018 ж. Мемлекеттің 

әлеуметтік тапсырыс 

аясында жастар 

арасында діни 

экстремизмнің алдын 

алу жөніндегі 

қызметтері 

ШҚО Дін істері 

басқармасының 

тапсырысы 

бойынша 

Аягөз 

ауднынында 

жүзеге асырылды 

1 083 000 

теңге. 

Аягөз ауданы бойынша діни 

экстремизм мен терроримнің 

алдын алу мақсатында 50 астам 

профилактикалық шаралар 

ұйымдастырылды 2000-ға жуық 

тұрғындар қамтылды 

2018 ж. «Аймақта діни 

экстремизм мен 

терроризмнің 

таралуының нақты 

(өзекті) себептері мен 

жағдайларын 

анықтауға 

бағытталған 

әлеуметтік зерттеу» 

тақырыбы бойынша 

әлеуметтік сауалнама 

Семей қаласы 

Ішкі саясат 

бөлімі ММ 

тапсырысы 

бойынша Семей 

қаласы мен 

ауылдық 

округтері 

қамтылды 

460 000 

теңге 

Аймақта діни экстремизм мен 

терроризмнің таралуының нақты 

(өзекті) себептері мен 

жағдайларын анықталып, анализ 

жасалынды 

2018, 2019 

жж. 

«Этносаралық және 

конфессияаралық 

тұрақтылықты 

нығайту, гендерлік 

саясат, дін 

саласындағы 

құқықтық 

сауаттылықты 

арттыру» әлеуметтік 

жобасы 

ШҚО Шемонаиха 

ауданының Ішкі 

саясат бөлімі 

тапсырысы 

бойынша 

Шемонаиха 

ауданында жүзеге 

асырылды 

1 880 000 

теңге 

Ақпараттық топтардың  

қатысуымен 4 тренинг, дін  

саласында мемлекет саясатының  

мәселелері бойынша 

тұрғындармен 12 кездесу 

өткізілді, «Дін мәселелеріндегі 

гендерлік аспект» тақырыбында  

«Дөңгелек үстел», дін саласында 

мәселелерді анықтау үшін 

тұрғындардың қатысуымен 4 

фокус-топтар т.б. шаралар 

өтілді.  



2019 ж. «Дін саласындағы 

мемлекеттік саясатты 

жүзеге асыру 

барысын 

ақпараттандыру және 

жастар арасындағы 

діни экстремизм мен 

терроризмнің алдын 

алуы бойынша 

әлеуметтік қызмет» 

әлеуметтік жобасы 

Семей қаласы 

Ішкі саясат 

бөлімі ММ 

тапсырысы 

бойынша Семей 

қаласы мен 

ауылдық 

округтері 

қамтылды 

2 000 000 

теңге 

Ақпараттық және 

консультациялық қолдауды 

қамтамасыз ету арқылы 

жастардың бойында әлеуметтік 

белсенділігін дамыту, құқықтық 

және діни сауаттылығын 

арттыра отырып, қазақстанның 

зайырлы, құқықтық мемлекет 

қалыптасуына септесу. Сонымен 

қатар жастар арасында 

толеранттылықты насихаттау 

және діни экстремизімінің 

алдын алу,  ақпараттық және де 

консультативтік қолдау 

көрсетуді қамтамасыз ету 

арқылы жастардың әлеуметтік 

белсенділігін дамыту және 

жастар бойында салауатты өмір 

салтын насихаттау,   құқықтық 

сауаттылығын арттыру, 

конфессияаралық келісімді 

нығайту, рухани-мәдени 

әлеуетін ашу. 

2019 ж. «Кешенді 

ақпараттық-түсіндіру 

жұмысы және ауыл 

жастарының 

белсенділігін 

дамыту» әлеуметтік 

жобасы 

ШҚО Шемонаиха 

ауданының Ішкі 

саясат бөлімі 

тапсырысы 

бойынша 

Шемонаиха 

ауданында жүзеге 

асырылды 

1 000 000 

теңге 

Мемелекеттік жастар саясатын 

іске асыру бағытында қызмет 

ететін мамамандар мен жас 

көшбасшылық  қабілеттерін 

қалыптастыру арқылы 

әлеуметтік маңызы бар 

жобаларды іске асыруға, 
тренерлік әлеуетін дамытуға, 

сонымен қатар жастардың 

ұйымдастырушылық, медиация 

жүргізу, коммуникациялық 

дағдыларын, фандрейзинг, 

стратегиялық жоспарлау және 

қаржылық тұрақтылық 

мәселелері аясында білімдерін 

мен біліктіліктерін жетілдіру 

шаралары жүзеге асырылды, 

1000-нан астам аудан жастары 

қамтылды  

2019 ж. Семей қаласы 

жастарымен TEDx 

мотивациялық 

кездесу өткізу (Ted 

Global ұйымының 

лицензиясынмен) 

әлеуметтік тапсырыс 

аясында  

Семей қаласы 

Ішкі саясат 

бөлімі ММ 

тапсырысы 

бойынша Семей 

қаласы жастары 

800 000 

теңге 

Семей қаласында 300 адамға 

арналған  Ted Global ұйымының 

лицензиясымен TEDx 

жастарымен мотивациялық 

кездесу өтілді 



2019-2020 

жж. 

«Өз бизнесің: қадам 

қадаммен» жобасы 

АҚШ елшілігінің 

кіші гранттар 

Бағдарламасы 

аясында жобасы 

АҚШ Елшілігі 

гранты аясында, 

ШҚО 8 

ауданында жүзеге 

асырылуда 

10 000 000 

теңге 

ШҚО 8 ауданында бизнесті 

жүргізудің негіздері, нарықты 

талдау дағдылары, персоналды 

басқару және іскерлік этикет 

туралы білім беру, оларды 

кәсіпкерлік қызметті реттейтін 

негізгі нормативтік құжаттармен, 

оның ішінде шағын және орта 

бизнестің қызметімен таныстыру 

мақсатында  «Өз ісің: қадам 

қадаммен» атты 3 күндік оқыту 

семинарлары ұйымдастырылды. 

Ары қарай консультациялық 

орталық қызмет атқаруда. 

       

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). 

1) Жобаны асыруға қажетті базаның (офис, оргтехника, телефон) қамтылғандығы жоғары 

дейгейде, аталған жобаны іске асыруға толықтай дайын:  

Офис – 1 (29 м2), автокөлік, дербес компьютер – 1 дана, ноутбук – 3 дана, лазерлі принтер 

(3 в1) – 2 дана,  цифрлы фотоаппарат – 1 дана, проектор – 1 дана. 

2) Оқу әдістемелік және ақпараттық базасы: 

- Бірлестіктің оқу әдістемелік-құралдары (5 ғылыми-танымдық жинақ,   семинар-

тренингтерге арналған таратпа қағаздар) мен ақпараттық қоры бар; 

- Ақпараттық аудио, видео материалдары мен слайдтар базасы 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 

Қайырбекұлы 

Айдын  

 

 

Ұйым 

директоры, 

доктор PhD 

Жоғарыда аталған жобалардың 

100% атсалысқан, сонымен 

қатар, облыстық ақпараттық-

түсіндіру тобы мүшесі, заңдылық 

аспектілер бойынша кеңесші. 

БҰҰДБ, Проект развития 

молодежного корпуса «Zhas 

project», «USAID», АҚШ 

елшілігінің гранттары және басқа 

да мекемелердің жобалары мен 

әлеуметтік тапсырыстарында 

тренер, кеңесші, сарапшы 

қызметтерін атқарды. 

15 жыл Жоба 

жауапкершілігін 

алу, қадағалау, 

жүзеге асыру 

Мамырбеков 

Аарафат 

Мажитұлы  

 

Жоба 

координато

ры, 

сарапшы, 

тренер, 

Жоғарыда аталған жобалардың 

99% атсалысқан, сонымен қатар, 

облыстық ақпараттық-түсіндіру 

тобы мүшесі, әлеуметтік-саяси, 

теологиялық аспектілер бойынша 

17 жыл Жоба барысын 

қадағалау, 

мониторинг жүргізу 

және жұмысты 

үйлестіру 



доктор PhD кеңесші. БҰҰДБ, Проект 

развития молодежного корпуса 

«Zhas project», «USAID», АҚШ 

елшілігінің гранттары және басқа 

да мекемелердің жобалары мен 

әлеуметтік тапсырыстарында 

тренер, кеңесші, сарапшы 

қызметтерін атқарды. 

Григорьева 

Екатерина 

Владимировна 

 

 

Жоба 

есепшісі 

ҮЕҰ саласында қызмет атқарып 

келеді, Салауат, АМИДО, За 

будущее Казахстана және 

басқада ұйымдарда қызмет етіп 

келеді 

14 жыл Жоба есепшісі, 

кіріс-шығысты 

қадағалау, жүру 

барысын реттеп 

отыру 

Азатов Азамат 

Азатұлы 
Тренер-

сарапшы 

(шақырылғ

ан маман) 

Жоғарыда аталған жобалардың 

көптеген жобаларды 

ұйымдастыруға атсалысқан. 

БҰҰДБ, Проект развития 

молодежного корпуса «Zhas 

project», «USAID», АҚШ 

елшілігінің гранттары және басқа 

да мекемелердің жобалары мен 

әлеуметтік тапсырыстарында 

тренер, кеңесші, сарапшы 

қызметтерін атқарды. 

15 жыл Халықаралық 

деңгейдегі тренер, 

аналитик. 

Байгазинов 

Жанат 

Абылканович 

Эксперт-

сарапшы, 

социолог, 

доктор PhD 

(шақырылғ

ан маман) 

Жоғарыда аталған жобалардың 

көптеген жобаларды 

ұйымдастыруға атсалысқан. 

БҰҰДБ, Проект развития 

молодежного корпуса «Zhas 

project», АҚШ елшілігінің 

гранттары және басқада 

мекемелердің жобалары мен 

әлеуметтік тапсырыстарында 

тренер, кеңесші, сарапшы 

қызметтерін атқарды. 

15 жыл Социолог, аналитик. 

Халықаралық 

деңгейдегі тренер  

Жанибеков 

Мақсат 

Мұратбекұлы. 

Эксперт-

сарапшы, 

экономист, 

бизнес 

теренер 

(шақырылғ

ан маман) 

Жоғарыда аталған жобалардың 

көптеген жобаларды 

ұйымдастыруға атсалысқан. 

БҰҰДБ, АҚШ елшілігінің 

гранттары және басқа да 

мекемелердің жобалары мен 

әлеуметтік тапсырыстарында 

тренер, кеңесші, сарапшы 

қызметтерін атқарды. 

14 жыл Эономист, бизнес 

теренер 

Токишкадиров 

Ботабек 

Бейбитбекович  

Кеңесші, 

логист 

(шақырылғ

ан маман) 

Жоғарыда аталған жобалардың 

көптеген жобаларды 

ұйымдастыруға атсалысқан. 

12 жыл Логистикалық, 

координациялық, 

әлеуметтік 

мәселелер бойынша 

кеңесші  

Айтбергенов 

Ерасыл 

 

Волонтер, 

Шәкәрім 

ат. . СМУ-

Жоғарыда аталған жобалардың 

жобаларға ат салысуда 

3 жыл Волонтер 



нің 4 курс 

студенті 

Зияданов 

Батырхан 

Волонтер, 

Шәкәрім 

ат. СМУ-

нің 4 курс 

студенті 

Жоғарыда аталған жобалардың 

жобаларға ат салысуда 

3 жыл Волонтер  

Бутанаев 

Руслан 

ҚазИГЗУ-

нің 1 курс 

студенті 

Жоғарыда аталған жобалардың 

жобаларға ат салысуда 

1 жыл Волонтер 

      

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 

бағдарламаны

ң 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 

Әлеуметті

к жоба 

және 

(немесе) 

әлеуметті

к 

бағдарлам

аның 

құны 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның нәтижесі 

2006-2009 жж «Наурыз – көктем 

мерекесі» жыл сайынғы 

жастар фестивалі 

Семей қаласы Ішкі 

саясат бөлімі, Семей 

қаласы 

1 500 000 

теңге 

Жастардың бойында ұлттық-

құндылықтарды дамыту, елге 

деген сүйіспеншілігін 

арттыру, салауатты өмір 

салтын насихаттау 

2007-2008 жж «Казахстан - Семей» 

телеарнасында жарық 

көрген «Ой жебе» 

телевизиялық жобасы 

Семей қаласы Ішкі 

саясат бөлімі, Семей 

қаласы 

600 000 

теңге 

Танымдық, пікір алмасу 

арқылы жастарды тәрбиелеу 

2006 ж. 

 

Семей қаласының 

студент  жастарының 

бастамаларын қолдау 

жөніндегі әлеуметтік 

қызмет 

ШҚО Ішкі саясат 

департаментінің 

мемлекеттік 

әлеуметтік 

тапсырысы, Семей 

қаласы бойынша 

900 000 

теңге 

Студент  жастарының 

бастамаларын қолдау 

көрсетілді 

2007 ж. Жастардың бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру 

мақсатында олардың 

зияткерлік әлеуеті мен 

психологиялық 

дайындығын арттыру 

жөніндегі әлеуметтік 

қызмет 

ШҚО Ішкі саясат 

департаментінің 

мемлекеттік 

әлеуметтік 

тапсырысы, ШҚО 

бойынша 

1000 000 

теңге 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

мақсатында олардың 

зияткерлік әлеуеті мен 

психологиялық дайындығын 

арттырылды 

2008 ж. Жастардың бәсекеге ШҚО Ішкі саясат 1200 000 Жастардың бәсекеге 



қабілеттілігін арттыру 

мақсатында олардың 

зиялылығы мен іскерлік 

қасиеттерін арттыру 

жөніндегі әлеуметтік 

қызмет 

департаментінің 

мемлекеттік 

әлеуметтік 

тапсырысы, ШҚО 

бойынша 

теңге қабілеттілігін арттыру 

мақсатында олардың 

зиялылығы мен іскерлік 

қасиеттерін арттыру жөніндегі 

әлеуметтік қызмет көрсетілді 

2008 ж, 2009 

ж. 

«Семей қаласы 

жастарының әлеуметтік 

келбеті» әлеуметтік 

зерттеу 

Семей қ. Ішкі саясат 

бөлімінің 

тапсырысы, Семей 

қаласы бойынша 

 1000 000 

теңге 

Әлеуметтік зерттеу жүргізілді  

2010 ж. Неке және отбасы 

құндылықтарын 

насихаттау жөніндегі 

әлеуметтік қызмет 

ШҚО Ішкі саясат 

басқармасы ММ, 

ШҚО бойынша  

800 000 

теңге 

Неке және отбасы 

құндылықтарын насихатталды 

2011 ж. «Өз бизнесің: қадам 

қадаммен» жобасы; БҰҰ 

«Кеңейген Еуропа: 

Орталық Азияның, 

Оңтүстік Кавказ және 

ТМД батыс елдерінің 

саудасына қолау 

көрсету» жобасының 

аясында «ШҚО-да 

Шағын және Орта бизнес 

өкілдері – ауылды 

жерлердегі әйел 

кәсіпкерлерге және өз 

ісін алғаш бастаған әйел 

адамдарға сауда және 

экспорт мәселелері 

бойынша білім және 

ақыл-кеңес беру 

қызметтерін көрсету» 

БҰҰДБ гранты,  

ШҚО бойынша 

1 300 000 

теңге 

ШҚО-да Шағын және Орта 

бизнес өкілдері – ауылды 

жерлердегі әйел кәсіпкерлерге 

және өз ісін алғаш бастаған 

әйел адамдарға бизнес жоба 

жасау, кәсіпкерлік негіздері 

мен құқықтық негіздер 

бойынша білім берілді 

2012, 2013 

жж. 

«Кеңейген Еуропа: 

Орталық Азияның, 

Оңтүстік Кавказ және 

ТМД батыс елдерінің 

саудасына қолау 

көрсету» жобасының 

аясында «ШҚО-да өз ісін 

алғаш бастаған 

адамдарға және шағын 

және орта бизнес 

өкілдеріне кәсіпкерлік 

қызметті тиімді жүзеге 

асыру мәселелері 

бойынша білім беру 

және ақыл-кеңес 

қызметтерін көрсету» 

БҰҰДБ гранты, 

ШҚО бойынша 

2 500 000 

теңге 

ШҚО-да өз ісін алғаш бастаған 

адамдарға және шағын және 

орта бизнес өкілдеріне 

кәсіпкерлік қызметті тиімді 

жүзеге асыру мәселелері 

бойынша білім беру және 

ақыл-кеңес қызметтерін 

көрсетілді 

2014 ж. Жастардың қоғамдық 

ұйымдарының 

Семей қ. Ішкі саясат 

бөлімі ММ, Семей 

650 000 

теңге 

Белсенділіктерін арттыру 

жұмыстары ұйымдастырылды 



жұмысына араласатын 

жастардың қанағаттану 

деңгейін анықтауға 

бағытталған қызметтерді 

ұйымдастыру және 

жүргізу жөніндегі жоба 

қаласы бойынша 

2014 ж «Қоғамдағы мүмкіндігі 

шектеулі тұлғаларға 

көзқарас» әлеуметтік 

зерттеу 

БҰҰДБ гранты, 

Семей қаласы және 

оған жақын аймақ 

ауылдық округтері 

тұрғындары 

арасында өткізілген 

900 000 

теңге 

мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға 

қажеттіліктер анықталды, 

көңіл-күйлері бағаланды 

2016 ж. Конфессияаралық 

келісімді сақтауды 

нығайту, этникаралық 

қатынастар саласындағы 

толеранттылықты 

қалыптастыру және 

жастар арасында діни 

экстремизм мен 

терроризмнің алдын 

алуы бойынша 

әлеуметтік қызмет 

Семей қ. Ішкі саясат 

бөлімі ММ 

тапсырысы, Семей 

қаласы және оған 

жақын аймақ 

ауылдық округтері 

тұрғындары 

арасында өткізілген 

1 800 000 

теңге 

Конфессияаралық келісімді 

сақтауды нығайту, 

этникаралық қатынастар 

саласындағы толеранттылықты 

қалыптастыру және жастар 

арасында діни экстремизм мен 

терроризмнің алдын алуы 

бойынша шаралар 

ұйымдастырылды 

2016 ж. «Дін және дәстүр» атты 

үгіт кампаниясын 

ұйымдастыру және 

өткізу» атты әлеуметтік 

қызмет 

Семей қ. Ішкі саясат 

бөлімі ММ 

тапсырысы, Семей 

қаласы және оған 

жақын аймақ 

ауылдық округтері 

тұрғындары 

арасында өткізілген 

600 000 

теңге 

Ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстары жүргізілді 

2016 ж. «Семей қаласы 

жастарының рухани 

картасын жасау» 

Семей қ. Ішкі саясат 

бөлімі ММ 

тапсырысы 

350 000 

теңге 

Ақпараттық-әдістемелік 

ақпарат жасалды 

2016 ж. ҚР Тәуелсіздігінің 25 

жылғына орай 

патриоттар форумын 

ұйымдастыру және 

өткізу 

Аягөз ауданының 

Ішкі саясат бөлімі 

 870 000 

теңге 

Аудан бойынша форум 

өткізілді 

2017 ж. «Қоғамдық-саяси, 

экономикалық  және 

діни ахуалға 

социологиялық 

мониторинг жасау» 

тақырыбындағы 

әлеуметтік зерттеу 

Балхаш қаласы Ішкі 

саясат бөлімі ММ. 

Балқаш қаласы 

бойынша 

830 000 

теңге 

Әлеуметтік зерттеу 

жасалынып, Балхаш қаласы 

ішкі саясат бөліміне 

тапсырылды 

2017 ж. «Облыс жастарының 

азаматтық бастамаларын, 

жобаларын, қоғамдық 

маңызы бар іс-

шараларды қолдау» 

ШҚО Ішкі саясат 

басқармасы ММ, 

ШҚО бойынша 

2 820 000 

теңге 

Шағын жастар 

қоғамдастықтарының 

біліктіліктерін арттыру 

тұрғысындағы қажеттіліктерін 

бағалау және әлеуетін болжау 



жобасы мақсатында көшпелі фокус-топ 

өткізіліп 112 адам қамтылды, 

13 ауылдық округ және 

Өскемен мен Семей қалалары 

жастары тартылып, 

Халықаралық деңгейдегі 

Training of Trainers (ТOТ) 

тренингтерінен өткен 

тәжірибелі тренерлермен 

бірлесе отырып, арнайы оқыту 

модулін даярлау.  

Бес күндік Тренерлерді 

дайындау тренингі өткізілді, 15 

адам оқытылды, Таңдалып 

алынған  өңірлерде аймақ 

белсенділеріне жастар саясаты 

саласының өзекті 

тақырыптарында тренингтер 

өткізіліп 109 адам қамтылды, 

Мемлекеттік жастар саясатын 

жүзеге асыру саласында 

қызмет ететін мамандар мен 

жас көшбасшылардың 

біліктілігін арттыру 

мақсатында келесі елді 

мекендерде «Жастардың 

саясаты: зерттейміз, әсер 

етеміз, енгіземіз» атты өңірлік 

семинар-тренингтерін 

өткізілді, 91 адам білім алды, 

Әлеуметтік бастамаларды іске 

асыруға бағытталған 

жобаларды даярлау, әлеуметтік 

жобаларды жазу дағдыларын 

үйретуге бағытталған үш 

күндік тренинг өткізіліп 19 

адам біліктілігін арттырды 

және әр түрлі санаттағы 

жастарға инфографикалар 

әзірлеу, жастар саясат 

саласындағы негізгі құжаттар 

бойынша буклеттер 

жасалынып таратылды және 

«Жастардың жаңа 

бастамалары: 100 идея» 

тақырыбындағы әдістемелік 

құралды әзірленіп таратылды 

2017 ж. «Оралмандарға қолдау 

көрсету және бейімдеу 

бойынша әлеуметтік 

қызмет» жобасы 

ШҚО Ішкі саясат 

басқармасы ММ,  

ШҚО бойынша 

3 614 000 

теңге 

«Өз бизнесі – қадам-қадаммен» 

атты «Бизнес жоспарларды 

әзірлеу және құрастыру», 

«Заңды тұлғаларға арналған 

салық режимі» 

тақырыптарында оралмандарға 



арналған 4 семинар-тренинг 

өткізіліп 60 адам оқытылды, 

Жас әрі әлеуметтік 

қамтылмаған оралмандарды 

кәсіби, арнайы орта және 

жоғары білімді алу 

мүмкіндіктері туралы  Жас әрі 

әлеуметтік қамтылмаған 

оралмандарды кәсіби, арнайы 

орта және жоғары білімді алу 

мүмкіндіктері туралы  

ақпараттық-оқыту курстарын 

курстарын өткізу (кемінде 3 

курс ұйымдастырылып 50 адам 

білім алды, біліктілігін 

арттырды, Оралман 

репатриант және шетелдік 

қазақ жастарына арналған 

«Мен - Қазақстанның 

Азаматымын» атты тегін 

оқыту курстары өткізіліп 60-

тан астам жастар ағылшын, 

тарих, орыс тілі мен іс қағаз 

жүргізу бойынша оқытылды 

2017 ж. «Жастар арасында діни 

экстремизмның және 

терроризмның алдын 

алуға бағытталған 

шараларды ұйымдастыру 

және діни сауатты ашу» 

жобасы 

Глубокий 

ауданының Ішкі 

саясат бөлімі 

830 000 

теңге 

Жастар арасында діни 

экстремизмның және 

терроризмның алдын алуға 

бағытталған шараларды 

ұйымдастыру және діни 

сауатты ашу бойынша 

ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстары, оқыту, мамандар 

даярлау, теріс ағымдағы 

азаматтармен адрестік 

жұмыстар жүргізілді 

2018 ж. «Этникааралық және 

конфессияаралық  

тұрақтылықты нығайту, 

діни экстримизм мен 

терроризмнің алдын алу 

бойынша    дін және 

алдын алу іс-шараларына 

қатысты, Қазақстан 

Республикасының 

Заңнамасы саласында 

құқытық сауаттылықты  

арттыруға бағытталған   

іс-шаралар кешенін 

өткізу» 

Шемонаиха 

ауданының Ішкі 

саясат бөлімі 

880 000 

теңге 

Аудан тұрғындары арасында 

діни экстремизмның және 

терроризмның алдын алуға 

бағытталған шараларды 

ұйымдастыру және діни 

сауатты ашу бойынша 

ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстары, оқыту, мамандар 

даярлау, теріс ағымдағы 

азаматтармен адрестік 

жұмыстар жүргізілді 

2018 ж. Мемлекеттің әлеуметтік 

тапсырыс аясында 

жастар арасында діни 

ШҚО Дін істері 

басқармасы ММ, 

Аягөз ауданы 

1 083 000 

теңге 

Аудан тұрғындары арасында 

діни экстремизмның және 

терроризмның алдын алуға 



экстремизмнің алдын алу 

жөніндегі қызметтері 

бойынша жүргізілді бағытталған шараларды 

ұйымдастыру және діни 

сауатты ашу бойынша 

ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстары, оқыту, мамандар 

даярлау, теріс ағымдағы 

азаматтармен адрестік 

жұмыстар жүргізілді 

2018 ж. «Тұрғындар арасында 

діни экстремизмның 

және терроризмның 

алдын алуға, 

конфессияаралық 

келісімді сақтауды 

нығайту мен 

этникаралық қатынастар 

саласындағы 

толеранттылықты 

қалыптастыруға 

бағытталған шараларды 

ұйымдастыру» жобасы 

Глубокий 

ауданының Ішкі 

саясат бөлімі 

1 300 000 

теңге 

Тұрғындар арасында діни 

экстремизмның және 

терроризмның алдын алуға 

бағытталған шараларды 

ұйымдастыру және діни 

сауатты ашу бойынша 

ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстары, оқыту, мамандар 

даярлау, теріс ағымдағы 

азаматтармен адрестік 

жұмыстар жүргізілді 

2018 ж. «Аймақта діни 

экстремизм мен 

терроризмнің 

таралуының нақты 

(өзекті) себептері мен 

жағдайларын анықтауға 

бағытталған әлеуметтік 

зерттеу» тақырыбы 

бойынша әлеуметтік 

сауалнама жүргізу 

Семей қ. Ішкі саясат 

бөлімі ММ 

тапсырысы 

460 000 

теңге 

Әлеуметтік зерттеу жүргізіліп 

қала бойынша  1000 адамнан 

сауалнама алынды, 2 фокус-

топ жұмыс жүргізілді 

2019 ж. «Этносаралық және 

конфессияаралық 

тұрақтылықты нығайту, 

гендерлік саясат, дін 

саласындағы құқықтық 

сауаттылықты арттыру» 

әлеуметтік жобасы 

ШҚО Шемонаиха 

ауданының Ішкі 

саясат бөлімі 

тапсырысы  

1 000 000 

теңге 

Аудан тұрғындары арасында 

діни экстремизмның және 

терроризмның алдын алуға 

бағытталған шараларды 

ұйымдастыру және діни 

сауатты ашу бойынша 

ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстары, оқыту, мамандар 

даярлау, теріс ағымдағы 

азаматтармен адрестік 

жұмыстар жүргізілді 

2019 ж. «Дін саласындағы 

мемлекеттік саясатты 

жүзеге асыру барысын 

ақпараттандыру және 

жастар арасындағы діни 

экстремизм мен 

терроризмнің алдын 

алуы бойынша 

әлеуметтік қызмет» 

әлеуметтік жобасы 

Семей қаласы Ішкі 

саясат бөлімі ММ 

тапсырысы 

бойынша Семей 

қаласы мен 

ауылдық округтері 

қамтылды 

2 000 000 

теңге 

Ақпараттық және 

консультациялық қолдауды 

қамтамасыз ету арқылы 

жастардың бойында әлеуметтік 

белсенділігін дамыту, 

құқықтық және діни 

сауаттылығын арттыру, 

сонымен қатар жастар 

арасында толеранттылықты 

насихаттау және діни 



экстремизімінің алдын алу,  

бойынша іс-шаралар 

ұйымдастыру. 

2019 ж. Семей қаласы 

жастарымен TEDx 

мотивациялық кездесу 

өткізу (Ted Global 

ұйымының 

лицензиясынмен) 

әлеуметтік тапсырыс 

аясында  

Семей қаласы Ішкі 

саясат бөлімі ММ 

тапсырысы 

бойынша Семей 

қаласы жастары 

800 000 

теңге 

Семей қаласында 300 адамға 

арналған  Ted Global 

ұйымының лицензиясымен 

TEDx жастарымен 

мотивациялық кездесу өтілді 

2019-2020 жж. «Өз бизнесің: қадам 

қадаммен» жобасы АҚШ 

елшілігінің кіші гранттар 

Бағдарламасы аясында 

жобасы 

АҚШ Елшілігі 

гранты аясында, 

ШҚО 8 ауданында 

жүзеге асырылуда 

10 000 000 

теңге 

ШҚО 8 ауданында шағын және 

орта бизнес өкілдеріне бизнес 

негіздері бойынша «Өз ісің: 

қадам қадаммен» атты 

семинартренингтар сериясы 

өтілді.  
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Толтырған күні "04" сәуір 2020 жыл 

 

 



 

 

  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 

Әлеуметтік саладағы жұмыс дағдыларын арттыру, азаматтық бастамаларды 

дамыту арқылы ауылдық ҮЕҰ тұрақтылығын қамтамасыз ету.   

2020 жылдың мамыр және қараша айлары аралығында Шығыс Қазақстан 

облысы ауылдық ҮЕҮ бастамашылдықтарын, шағын гранттары мен жобалық 

басқаруға үйрету арқылы азаматтардың дағдыларын арттыру және ауылдық 

ҮЕҰ тұрақтылығын қамтамасыз ету. 

Әлеуметтік 

жобаның және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

міндеттері 

1. Жоба шеңберінде шағын гранттар тақырыбын қалыптастыру үшін  

Шығыс Қазақстан облысының ауылдық жерлерді дамытудың өзекті 

бағыттарын анықтау бойынша ауылдық ҮЕҰ өкілдерінің, 

бастамашылық топтардың, өңір тұрғындарының және сарапшылық 

қоғамдастығының қажеттіліктеріне бағалау жүргізу жоспарлануда. 

2. Осы бағыттардың негізінде конкурс ережесін әзірлеу және ауылдық 

ҮЕҰ мен бастамашыл топтар үшін әлеуметтік идеялар мен жобалар 

конкурсын ұйымдастыру жоспарланып отыр. Конкурс жеңімпаздарына 

гранттар беру (500 мың теңгеден кем дегенде 10 грант), 

жеңімпаздардың әлеуметтік жобаларын таныстыру.   

3. SMM арқылы шағын гранттар жеңімпаздарының әлеуметтік жобаларын 

іске асыруды танымал ету және ақпараттық сүйемелдеу (белгілі және 

беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарту, ақпараттық ресурстар мен 

әлеуметтік желілерде орналастыру үшін Жарияланымдар дайындау, 

ИНФОГРАФИКА, ролик әзірлеу).                     

4. Ауылдық ҮЕҰ қажеттіліктерін бағалау және әлеуетін болжау 

мақсатында көшпелі фокустарды өткізу аймақтарын анықтау. Көшпелі 

фокустар нәтижелері бойынша ҮЕҰ жұмыс істеу тиімділігін арттыру, 

жастар бастамаларын жандандыру жөнінде ұсыныстарға аналитикалық 

талдау жасау. 

5. Әлеуметтік бастамаларды іске асыруға бағытталған жобаларды 

даярлау, әлеуметтік жобаны жазу мен дағдыларды басқаруға арналған 

ауылдық ҮЕҰ мүшелерінің біліктілігін арттыру мақсатында  3 күндік 3 

өңірлік семинар-тренинг дайындау және өткізу.  

Ұсынылатын 

іс-шаралар 

1.  Ауылдық ҮЕҰ қажеттіліктерін бағалау және әлеуетін болжау 

мақсатында көшпелі фокустарды өткізу аймақтарын анықтау. Көшпелі 

фокустар нәтижелері бойынша ҮЕҰ жұмыс істеу тиімділігін арттыру, 

жастар бастамаларын жандандыру жөнінде ұсыныстарға аналитикалық 

талдау жасау. 

2.  Әлеуметтік бастамаларды іске асыруға бағытталған жобаларды даярлау, 

әлеуметтік жобаны жазу мен дағдыларды басқаруға арналған ауылдық 

ҮЕҰ мүшелерінің біліктілігін арттыру мақсатында  3 күндік 3 өңірлік 

семинар-тренинг дайындау және өткізу.  

Өткізу орны:  Семей қаласы. Қамту аймақтары:  Курчатов қаласы,  

Абай, Бесқарағай, Бородулиха, Шемонайха, Глубокое аудандары.  

Өткізу орны:  Аягөз қаласы. Қамту аймақтары: Аягөз, Үржар, Жарма, 



Тарбағатай аудандары; 

Өткізу орны: Күршім селосы. Қамту аймақтары:   Катонқарағай, 

Күршім,  Көкпекті, Ұлан, Зайсан аудандары. 

 

3.  Кіші гранттар (әлеуметтік идеялар мен жобалар) конкурсын өткізу. 

Конкурс жеңімпаздарына гранттар беріледі (500 мың теңгеден кем 

дегенде 10 грант), жеңімпаздардың әлеуметтік жобаларын таныстыру 

жүргізіледі. 

 SMM арқылы шағын гранттар жеңімпаздарының әлеуметтік жобаларын 

іске асыруды танымал ету және ақпараттық сүйемелденеді (белгілі және 

беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарту, ақпараттық ресурстар мен 

әлеуметтік желілерде орналастыру үшін Жарияланымдар дайындау, 

ИНФОГРАФИКА, ролик әзірлеу). 

4.  «ШҚО ауылды мекендердегі ҮЕҰ белсенділік деңгейі» тақырыбында 

сауалнама жүргізу. 15 аудан бойынша 600 респонденттен (жастардан) 

алынады 

5.  «ҮЕҰ-дың жаңа бастамалары: 100 идея» тақырыбындағы әдістемелік 

құралды әзірлеу. Кемінде 500 дана басып шығарылады 

6.  «Азаматтық қоғамды қалыптастырудағы ҮЕҰ рөлі» атты дөңгелек үстел 

өткізіледі 

7.  Әлеуметтік желіліерде жобаның жүру барысы мен ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ету 

8.  Баспа, электрондық БАҚ, телеарналар, радионы тарта отырып жобаны 

іске асыру барысын ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз ету  

9.  Жоғарыда көрсетілген іс-шараларды өткізу қорытындысы бойынша 

шығармашылық есеп тапсыру. Барлық іс-шаралардың фотолары, бейне 

материалдары сканерленген жарияланымдар, скрин-шоттар, 

шығарылған ақпараттық материалдардың қоса ұсынылатын даналарын 

тапсыру 
 

Аумақтық 

қамтылуы 

Шығыс Қазақстан облысы 

Мақсатты 

топтар 

ШҚО-ның ауылдық ҮЕҰ мүшелері мен ауылдың белсенді жастары 

Күтілетін 

нәтижелер 

Өңірдегі барлық жұмыс істемейтін ҮЕҰ-ды жоюға жәрдемдесуді 

ұйымдастыру, ҮЕҰ жобаларын бизнеспен қаржыландыруға тарту, ҮЕҰ 

Деректер базасында тіркеуге жәрдемдесу, өңірде әлеуметтік жобалар мен 

әлеуметтік бастамаларды жинау және мемлекеттік органдарға енгізу, өңірдегі 

қажеттіліктер картасын қалыптастыру, әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту, ҮЕҰ-

мен өзара іс-қимыл жөніндегі уәкілетті, ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жөніндегі 

кеңестермен жұмыс жасау. 

      

 

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

негіздемесі. 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарлама бағытталған 

Үкіметтік емес ұйымдар туралы заңы аталған саланы жақся реттеп 

отыр. ШҚО бойынша бүгінгі күні ауылдық ҮЕҰ белсенді емес. 

Өміршеңдігі жоғалып отыр. Аталған жоба арқылы осы ҮЕҰ білім 



мәселелер бойынша 

ағымдағы жағдайдың 

сипаттамасы 

мен біліктілік беру, жоба жазу мен оларды табу және басқаруды 

игереді. Бірнеше жобаларды ұтқызуға дейін қолдау көрсетіледі. 

Статистикалық 

деректерге және 

(немесе) зерттеу 

деректеріне, соның 

ішінде өз зерттеулеріне 

сілтеме 

2019 жылғы Статистикалық мәліметтерге сүйенсек бүгінгі таңда 

біздің еліміздегі ҮЕҰ санының нақтысы 22 000 астам болса, 

олардың ішінде белсенді жұмыс жүргізетіні 10 000-нан астамы. 

Бұл әрине төмен көрсеткіш. Ал енді сол жұмыс істеу дамыған 5 

аймақты Астана, Алматы қаласы мен Ақтөбе, Жамбыл және 

Оңтүстік Қазақстан облысы құрайды. Бұл ұйымдар еліміздің 27 

мың азаматын тұрақты жұмыспен қамтыған. Оның 80 пайызы 

қалалық жерде. 

Статистикалық мәліметтерге және (немесе) зерттеу 

мәліметтеріне, соның ішінде меншіктік деректергесілтемелер: 

- https://civilcenteralmaty.kz/ru/article/105. 

- https://factcheck.kz/glavnoe/mify-i-pravda-ob-npo/. 

- https://stat.gov.kz/.   

Мақсатты топтың 

қажеттіліктерін анықтау 

бойынша жұмыс туралы 

ақпарат (қажеттіліктерді 

бағалау) 

ҮЕҰ мақсат міндеттерін қала халқы түсінгенімен ауыл халқы көп 

жағдайда түсінбей отыр. ҮЕҰ қоғамдағы ортақ мақсаттарға қол 

жеткізуге ғана емес жұмыспенде қамтиды. Азаматтық қоғамның 

негізі осы ҮЕҰ болып табылады. Сол себептіде дамыған елдерде 

бұл салаға көп көңіл бөлуде 

  

       

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 ҮЕҰ мүшелері 

(тікелей қамтылатын) 

300 Барлық 

жастағылар 

(құқық және 

әрекет қабілетті) 

Біліктіліктері мен білімдерін 

арттырады, жаңа мүмкіндіктерге ие 

болады 

Ауылдың жастары және 

БАҚ пен әлеуметтік желі 

оқырмандары (жанама 

қамтылатындар) 

2000-нан 

20000-ға 

дейін 

Барлық 

жастағылар 

Ақпарат алады, білімдерін 

жетілдіреді, жаңа мүмкіндіктер 

барын біледі, ат-салысуға мүмкіндік 

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 

Жергілікті ҮЕҰ-дар (мүдделі тарап) Байланыс орнату, ұймдастыру, 

қажеттіліктерді анықтау, ақпараттық 

байланыс орнату 

Жергілікті атқарушы органдар (мүдделі тарап) Ұйымдастыру, өтілетін жерлерді анықтау, 

ақпараттық және материалдық көмек алу. 

https://civilcenteralmaty.kz/ru/article/105
https://factcheck.kz/glavnoe/mify-i-pravda-ob-npo/
https://stat.gov.kz/


БАҚ (мүдделі тарап) Ақпараттандыру, насихаттау. 

«ERUDIT» Білім беру орталығы (Серіктес) Мамандармен бөлісу, анализ жасау, 

коворкинг орталығымен қамтамасыз ету. 

       

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

берушімен кері байланыс. 

Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай 

өлшенеді 

Ауылдық ҮЕҰ мүшелері Жоба жазуды және оны басқаруды меңгергенде, 

жобалар алғанда 

       

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 

Ауылдық 

ҮЕҰ 

қажеттілікте

рін бағалау 

және 

әлеуетін 

болжау 

Осы мақсатында көшпелі 

фокустарды өткізу 

аймақтарын анықтау. 

Көшпелі фокустар 

нәтижелері бойынша ҮЕҰ 

жұмыс істеу тиімділігін 

арттыру, жастар 

бастамаларын жандандыру 

жөнінде ұсыныстарға 

аналитикалық талдау 

жасау. 

50 ҮЕҰ 

қамтылады 

ҮЕҰ белсенділігі 

артады 

1 жыл 

 

Әлеуметтік 

бастамалард

ы іске 

асыруға 

бағытталған 

жобаларды 

даярлау, 

әлеуметтік 

жобаны 

жазу мен 

дағдыларды 

басқаруға 

арналған 

ауылдық 

ҮЕҰ 

мүшелерінің 

біліктілігін 

арттыру 

мақсатында  

3 күндік 3 өңірлік семинар-

тренинг дайындау және 

өткізу. 

Өткізу орны:  Семей 

қаласы. Қамту аймақтары:  

Курчатов қаласы,  Абай, 

Бесқарағай, Бородулиха, 

Шемонайха, Глубокое 

аудандары.  

Өткізу орны:  Аягөз 

қаласы. Қамту аймақтары: 

Аягөз, Үржар, Жарма, 

Тарбағатай аудандары; 

Өткізу орны: Күршім 

селосы. Қамту аймақтары:   

Катонқарағай, Күршім,  

Көкпекті, Ұлан, Зайсан 

аудандары. 

60-90 адам оқыту 

семинарынан 

білім алады 

Өздері жоба жазу, 

ұту оны 

басқаруды игереді 

1 жыл 



3 күндік 

өңірлік 

семинар-

тренинг 

дайындау 

және өткізу. 

Кіші 

гранттар 

конкурсын 

өткізу. 

10 Кіші гранттар 

конкурсын өткізу. 

Жобаларға ие 

болады 

Жобаны жазу мен 

оны жүргізу 

біліктіліктерін 

игереді 

1 жыл 

«ҮЕҰ-дың 

жаңа 

бастамалары

: 100 идея» 

«ҮЕҰ-дың жаңа 

бастамалары: 100 идея» 

тақырыбындағы 

әдістемелік құралды 

әзірлеу  

Жобалар 

жинақталық елді 

мекендерде 

таратылады 

Ақпарат тарайды, 

белсенділіктері 

артады, стимул 

береді 

 

       

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 

Ауылдық ҮЕҰ қажеттіліктерін бағалау 

және әлеуетін болжау мақсатында 

көшпелі фокустарды өткізу аймақтарын 

анықтау. Көшпелі фокустар нәтижелері 

бойынша ҮЕҰ жұмыс істеу тиімділігін 

арттыру, жастар бастамаларын 

жандандыру жөнінде ұсыныстарға 

аналитикалық талдау жасау. 

+ +      

Әлеуметтік бастамаларды іске асыруға 

бағытталған жобаларды даярлау, 

әлеуметтік жобаны жазу мен 

дағдыларды басқаруға арналған 

ауылдық ҮЕҰ мүшелерінің біліктілігін 

арттыру мақсатында  3 күндік 3 өңірлік 

семинар-тренинг дайындау және өткізу. 

 + +     

Кіші гранттар (әлеуметтік идеялар мен 

жобалар) конкурсын өткізу.  

 

   + +   

«ШҚО ауылды мекендердегі ҮЕҰ 

белсенділік деңгейі» тақырыбында 

сауалнама жүргізу. 

  + + +   

«ҮЕҰ-дың жаңа бастамалары: 100 

идея» тақырыбындағы әдістемелік 

құрал әзірленеді. 

    + +  

«Азаматтық қоғамды 

қалыптастырудағы ҮЕҰ рөлі» атты 

дөңгелек үстел өткізіледі. 

     +  

Әлеуметтік желіліерде жобаның жүру 

барысы мен ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ету 

+ + + + + +  



Баспа, электрондық БАҚ, телеарналар, 

радионы тарта отырып жобаны іске 

асыру барысын ақпараттық 

сүйемелдеуді қамтамасыз ету 

+ + + + + + + 

Жоғарыда көрсетілген іс-шараларды 

өткізу қорытындысы бойынша 

шығармашылық есеп тапсыру. Барлық 

іс-шаралардың фотолары, бейне 

материалдары сканерленген 

жарияланымдар, скрин-шоттар, 

шығарылған ақпараттық 

материалдардың қоса ұсынылатын 

даналарын тапсыру 

  +  +  + 

 

№
 

  Іс
-ш

а
р

а
 а

т
а
у
ы

 

м
ен

 ф
о
р

м
а
сы

 

 Ө
т
к

із
іл

у
  

м
ер

зі
м

д
ер

і 

Ө
т
к

із
у

 

 о
р

н
ы

 

М
а
қ

са
т
т
ы

  

т
о
п

 ж
ән

е 
 

со
л

а
р

д
ы

ң
 

 с
а
н

ы
 

(х
а
л

ы
қ

т
ы

ң
 

қ
а
м

т
ы

л
у
ы

) 

Ж
а
у
а
п

т
ы

 

т
ұ
л

ғ
а
л

а
р

д
ы

ң
 

а
т
ы

-ж
ө
н

і 

1 2 3 4 5 6 

1 Жоба қызметінің жұмыс 

жоспары бойынша келіссөздер 

жүргізу, ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын жоспарлау 

 

Мамыр 

айы 

ШҚО 15 

ауданы  мен  

1моно қала 

(Курчатов) 

Ауылдық ҮЕҰ 

мүшелері 

Каирбекулы 

Айдын 

2 Ауылдық ҮЕҰ қажеттіліктерін 

бағалау және әлеуетін болжау 

мақсатында көшпелі фокустарды 

өткізу аймақтарын анықтау. 

Көшпелі фокустар нәтижелері 

бойынша ҮЕҰ жұмыс істеу 

тиімділігін арттыру, жастар 

бастамаларын жандандыру 

жөнінде ұсыныстарға 

аналитикалық талдау жасау. 

Мамыр-

маусым 

айлары 

ШҚО 15 

ауданы  мен  

1моно қала 

(Курчатов) 

Ауылдық ҮЕҰ 

мүшелері 

Мамырбеко

в Аарафат, 

Токишкадир

ов Ботабек, 

3 Әлеуметтік бастамаларды іске 

асыруға бағытталған жобаларды 

даярлау, әлеуметтік жобаны жазу 

мен дағдыларды басқаруға 

арналған ауылдық ҮЕҰ 

мүшелерінің біліктілігін арттыру 

мақсатында  3 күндік 3 өңірлік 

семинар-тренинг дайындау және 

өткізу. 

Өткізу орны:  Семей қаласы. 

Қамту аймақтары:  Курчатов 

қаласы,  Абай, Бесқарағай, 

Маусым

-шілде 

айлары 

ШҚО 15 

ауданы  мен  

1моно қала 

(Курчатов) 

Ауылдық ҮЕҰ 

мүшелері  

Мамырбеко

в Аарафат, 

Токишкадир

ов Ботабек, 

Каирбекулы 

Айдын 



Бородулиха, Шемонайха, 

Глубокое аудандары.  

Өткізу орны:  Аягөз қаласы. 

Қамту аймақтары: Аягөз, Үржар, 

Жарма, Тарбағатай аудандары; 

Өткізу орны: Күршім селосы. 

Қамту аймақтары:   

Катонқарағай, Күршім,  

Көкпекті, Ұлан, Зайсан 

аудандары. 

4 Кіші гранттар конкурсын өткізу. Тамыз-

қыркүйек 

айлары 

ШҚО 15 

ауданы  мен  

1моно қала 

(Курчатов) 

Ауылдық ҮЕҰ 

10 шағын грант 

беру 

Токишкадир

ов Ботабек, 

Каирбекулы 

Айдын 

5 «ШҚО ауылды мекендердегі 

ҮЕҰ белсенділік деңгейі» 

тақырыбында сауалнама жүргізу. 

Шілде-

қыркүйек 

айлары 

ШҚО 15 

ауданы  мен  

1моно қала 

(Курчатов) 

600 

респонденттен 

алынады 

Токишкадир

ов Ботабек, 

6 

 

«ҮЕҰ-дың жаңа бастамалары: 

100 идея» тақырыбындағы 

әдістемелік құралды әзірлеу  

Қыркүйе

к-қазан 

айлары 

Семей 

қаласы 

500 дана шығару  Мамырбеко

в Арафат, 

Токишкадир

ов Ботабек 

7 Әлеуметтік желіліерде жобаның 

жүру барысы мен ақпараттық-

түсіндіру жұмыстарын жүргізуді 

қамтамасыз ету  

Жоба 

бойы, 

жоба 

біткенне

н 

кейінде 

жалғаса 

береді 

ШҚО 15 

ауданы  мен  

1моно қала 

(Курчатов) 

Ауылдық ҮЕҰ 

мүшелері 

Каирбекулы 

Айдын 

8 Баспа, электрондық БАҚ, 

телеарналар, радионы тарта 

отырып жобаны іске асыру 

барысын ақпараттық 

сүйемелдеуді қамтамасыз ету  

Жоба 

бойы, 

жоба 

біткенне

н 

кейінде 

жалғаса 

береді 

ШҚО 15 

ауданы  мен  

1моно қала 

(Курчатов) 

Ауылдық ҮЕҰ 

мүшелері 

Токишкадир

ов Ботабек 

9 Жоғарыда көрсетілген іс-

шараларды өткізу қорытындысы 

бойынша шығармашылық есеп 

тапсыру. Барлық іс-шаралардың 

фотолары, бейне материалдары 

сканерленген жарияланымдар, 

скрин-шоттар, шығарылған 

ақпараттық материалдардың қоса 

ұсынылатын даналарын тапсыру 

Жоба 

бойы 

Семей қаласы Барлық 

әлеуметтік желі 

қолданушылары

на 

Каирбекул

ы Айдын 

 



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

Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын 

барынша азайту стратегиясы 

Қаражаттың уақытында түспей қалуы Қосымша қаражаты ұстап отыру 

Тауардың қымбаттап кетуі Артық қаражат пен қосымша қаражатты салуды 

жоспарлау 

Аудиторияның жиналмай қалуы Алдын ала хабарлау немесе кейінге шегеру 

Мамандардың бос болмай қалуы  Қосымша мамандарды қамтамассыз ету 

Төтенше жағдайлардың жариялануы Онлайн түрінде жүргізіледі 

 

      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.) 

Ақпаратт

ың 

таралуы 

жиілігі 

Ауылдық ҮЕҰ 

қажеттіліктерін бағалау және 

әлеуетін болжау мақсатында 

көшпелі фокустарды өткізу 

аймақтарын анықтау. 

Көшпелі фокустар 

нәтижелері бойынша ҮЕҰ 

жұмыс істеу тиімділігін 

арттыру, жастар 

бастамаларын жандандыру 

жөнінде ұсыныстарға 

аналитикалық талдау жасау - 

бюллетень 

100 дана әлеуметтік желілер 1 рет 

Әлеуметтік бастамаларды 

іске асыруға бағытталған 

жобаларды даярлау, 

әлеуметтік жобаны жазу мен 

дағдыларды басқаруға 

арналған ауылдық ҮЕҰ 

мүшелерінің біліктілігін 

арттыру мақсатында  3 

күндік өңірлік семинар-

тренинг дайындау және 

өткізу - мақала, 

видеоролик, пост, 

5 теледидар, баспа 

басылымдары, әлеуметтік 

желілер 

Әр іс-

шара 

сайын 

Кіші гранттар конкурсын 

өткізу.- мақала, 

видеоролик, пост, 

 шектеусіз теледидар, баспа 

басылымдары, әлеуметтік 

желілер 

1 рет 



«ҮЕҰ-дың жаңа 

бастамалары: 100 идея» 

тақырыбындағы әдістемелік 

құралды әзірлеу .-пост, 

шектеусіз әлеуметтік желілер 1 рет 

 

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

Қаржыландыру 

аяқталғаннан кейін қызметті 

жалғастыру және (немесе) 

нәтижелерді насихаттау 

мүмкіндігі 

Осыған орай, ШҚО ЖҚБ «Салауат» ұйымы аталған қызметті 

жоба аяқталғаннан кейін жеке және демеушілік ресурстар 

негізінде, сондай-ақ әртүрлі ҮЕҰ гранттары негізінде 

жалғастыруды және коворкинг орталығының тоқтатылмауын, 

әлеуметтік желілер арқылы насихатталып отыруын 

жоспарлап отыр. 

Тұрақтылықты қамтамасыз 

ету және (немесе) 

нәтижелерді одан әрі 

насихаттаудағы ұйымның 

рөлі қандай 

ШҚО ЖҚБ «Салауат» ұйымы 16 жыл бойы осы және басқа да 

қызметтермен айналысады. Осы жылдар ішінде қалалық, 

облыстық, республикалық және халықаралық деңгейлерде 

мыңдаған іс-шаралар өткізілді. Осы уақытта жастардың, ауыл 

және қала тұрғындарының мәселелерін шешуге, әлеуетін 

арттыруға, әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған 

министрлердің, әкімдердің және басқа да қонақтардың 

қатысуымен біршама әлеуметтік жобалар, бизнес-проекттер 

өткізілді. ШҚО ЖҚБ «Салауат» ұйымы осы жобаны тұрақты 

түрде ілгерілетеді. 
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