2-қосымша
Нысан
Өтініш берушінің сауалнамасы
№
п/п

Атауы

Ақпарат (сұраныс беруші толтырады)
«Жас қанат» жастар қоғамдық бірлестігі

1.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) куәлігі
туралы анықтамаға немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу
(қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес өтініш берушінің атауы

2.

Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта тіркеу)

3.

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі

4

Нақты мекенжайы

5.

Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы ақпарат

6.

Бірінші басшының (болған жағдайда) тегі, аты, әкесінің аты,
лауазымы, байланыс нөмірлері мен электронды мекенжайы

7.

Бас есепшінің (болған жағдайда) тегі, аты, әкесінің аты,
лауазымы, байланыс нөмірлері (ұялы телефон нөмірімен қоса),
электронды мекенжайы

8.

Еңбек ресурсы барлығы:
Оның ішінде:

18

Штаттағы қызметкерлер

3

Шақырылған мамандар

5

Волонтерлер

10

26 сәуір 2004 жыл
Өзгеріс енгізілген күн 17.03.2010
040440022666
Орал қаласы,
Жәңгір хан көшесі, 53 үй, 47 бөлме
Қазақстан азаматтары
Сейтимов Азат Галимович
Төраға, тел: 87754126967
seitimov@mail.ru
Қарастырылмаған

3-қосымша
Нысан

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат
1. Ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның ұйымның жарғылық
қызметіне сәйкестігінің негіздемесі.
Батыс Қазақстан облысының ауылдық жерлеріндегі орта мектептердің жоғары сынып оқушыларына
ҰБТ-ға дайындық, ағылшын тілін, компьютерлік және құқықтық сауаттылықты оқытуға волонтерлік көмек
көрсету бойынша «Birgemiz: Bilim» жалпыұлттық жобасын іске асыру тақырыбында атқаратын қызметіміз
біздің жарғымызға толықтай сәйкес келеді. Себебі біздің жарғымызда Қазақстан Республикасының
мемлекеттік жастар саясатын іске асыру, жастардың кәсіптік және мәдени дами түсуіне қатысу, олардың
адамгершілік, парасаттық және дені сау болып өсу әлеуетін жоғарлату, әлеуметтік мәртебесін көтеру,
салауатты өмір салтын насихаттау-Бірлестіктің негізгі мақсаттары және Білім беру, ғылым, ақпарат, дене
шынықтыру, спортты дамытуға қолдау көрсету болып табылады деп көрсетілген. Сондықтан осы бағытта
жемісті жұмыс атқарамыз деген сенімдеміз.
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
БҚО
31.05.2017ж.31.12.2017ж.

БҚО
31.05.2017ж.31.12.2017ж.

БҚО
07.06.2017ж.31.12.2017ж.

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

Республикалық және
облыстық жастар ісшараларына облыс
жастарының
делегацияларын
қатыстыруға
бағытталған
«Болашаққа жол»
жобасын жүзеге асыру

«БҚО жастар саясаты
мәселелері басқармасы»
ММ

«Өрле, Қазақстан!»
жастар ақпараттықтүсіндірме
топтарының жұмысын
ұйымдастыру

«БҚО жастар саясаты
мәселелері басқармасы»
ММ

Мүмкіндігі шектеулі
жастардың әлеуетін
арттыруға бағытталған

Әлеуметтік
жоба және
(немесе)
әлеуметтік
бағдарламан
ың құны
4 950 000

Жоба нәтижесінде
жүзден астам облыс
жастары өңірден
тыс жерлерде
болған шараларға
қатысып, тәжірбие
жинақтады

2 450 000

Жоба нәтижесінде
ақпараттықтүсіндірме топтар
облыстың әрбір 12
ауданын аралап,
жастарға қажетті
түсіндірме
жұмыстарын
жүргізді

970 000

Жоба нәтижесінде
мүмкіндігі шектеулі
жастар арасында іс-

Келісім шарт №50
31.05.2017ж
Батыс Қазақстан облысы

Келісім шарт №51
31.05.2017ж
Батыс Қазақстан облысы

БҚО жастар саясаты
мәселелері басқармасы»
ММ

Әлеуметтік жоба
және (немесе)
әлеуметтік
бағдарламаның
нәтижесі

іс-шараларды
ұйымдастыру және
өткізу

Келісім шарт №57
07.06.2017ж
Батыс Қазақстан облысы

БҚО
30.05.2017ж.31.12.2017ж.

Азаматтық сектор мен
БАҚ өкілдерінен
құралған Батыс
Қазақстан облысы
делегацияларының
БҚО-дан тыс жерлерде
ұйымдастырылатын
іс-шараларға
қатысуын қамтамасыз
ету

БҚО ішкі саясат
басқармасы ММ
Келісім шарт №66
30.05.2017ж.
Батыс Қазақстан облысы

2 890 000

Жоба нәтижесінде
азаматтық сектор
мен БАҚ өкілдерінен
құралған Батыс
Қазақстан облысы
делегацияларының
БҚО-дан тыс
жерлерде
ұйымдастырылатын
іс-шараларға
қатысуы қамтамасыз
етілді

БҚО
26.04.2017ж.31.12.2017ж.

«Ата-ана
қамқорлығынсыз
қалған тұлғаларды
әлеуметтік өмірге
тартуға бағытталған
шараларды өткізу»
қызметі

Орал қалалық ішкі саясат
бөлімі
Келісім шарт №10
26.04.2017ж.
Батыс Қазақстан облысы

698 000

Жоба нәтижесінде
ата-ана
қамқорлығынсыз
қалған балаларды
қоғамдық өмірге
тарту бағытында
көптеген шаралар
ұйымдастырып
көздеген
мақсатымызға жеттік

БҚО
27.03.2018ж.31.12.2018ж.

Азаматтық сектор мен
БАҚ өкілдерінен
құралған БҚО
делегациясының
әртүрлі деңгейдегі ісшараларға қатысуын
қамтамасыз ету

БҚО ішкі саясат
басқармасы ММ
Келісім шарт №47
27.03.2018ж.
Батыс Қазақстан облысы

2 578 000

Жоба нәтижесінде
азаматтық сектор
мен БАҚ өкілдерінен
құралған Батыс
Қазақстан облысы
делегацияларының
БҚО-дан тыс
жерлерде
ұйымдастырылатын
іс-шараларға
қатысуы қамтамасыз
етілді

БҚО
30.03.2018ж.31.12.2018ж.

Республикалық және
облыстық жастар ісшараларына облыс
жастарының
делегацияларын
қатыстыруға
бағытталған
«Болашаққа жол»
жобасын жүзеге асыру

«БҚО жастар саясаты
мәселелері басқармасы»
ММ

4 000 000

Жоба нәтижесінде
жүзден астам облыс
жастары өңірден
тыс жерлерде
болған шараларға
қатысып, тәжірбие
жинақтады

2 499 000

Қала жастарына
жоба нәтижесінде
өздеріне мейрамға

БҚО
22.04.2018ж.31.12.2018ж.

Халықаралық жастар
күніне арналған
шараларды

шаралар өткізіліп
олардың әлеуетін
арттыруға көп
септігін тигізетін
шаралар
ұйымдастырылды

Келісім шарт №29
30.03.2018 ж
Батыс Қазақстан облысы

Орал қалалық
ішкі саясат бөлімі
Келісім шарт №22

ұйымдастыру және
өткізу

02.04.2018ж.
Батыс Қазақстан облысы

арналған концерт
және түрлі шаралар
ұйымдастырылып
тәрбиелік мән
берілді

БҚО
05.05.2018ж.31.12.2018ж.

Ұрпақтар
сабақтастығы және
ардагерлер
ұйымдарын дамыту
бойынша шаралар
өткізу

БҚО ішкі саясат
басқармасы ММ
Келісім шарт №79
05.05.2018ж.
Батыс Қазақстан облысы

1 718 000

БҚО
22.05.2018ж.27.06.2018ж.

Бүкіләлемдік ЖИТСтан қайтыс
болғандарды еске алу
күнін өткізу

"Батыс Қазақстан облысы
әкімдігі денсаулық сақтау
басқармасының "ЖИТС-тің
алдын алу және оған қарсы
күрес жөніндегі облыстық
орталық" шаруашылық
жүргізу құқығындағы
мемлекеттік коммуналдық
кәсіпорны"
Келісім шарт № 65
22.05.2018ж.
Батыс Қазақстан облысы

180 000

Бұл шара жастарды
қатерлі аурудан
сақтандыру
бағытында
жүргізілді

БҚО
24.05.2018ж.31.12.2018ж.

Ата-ана
қамқорлығынсыз
қалған тұлғаларды
қоғамдық өмірге
тартуға бағытталған
шаралар өткізу

Орал қалалық
ішкі саясат бөлімі
Келісім шарт №35
24.05.2018ж.
Батыс Қазақстан облысы

939 000

Жоба нәтижесінде
ата-ана
қамқорлығынсыз
қалған балаларды
қоғамдық өмірге
тарту бағытында
көптеген шаралар
ұйымдастырып
көздеген
мақсатымызға жеттік

БҚО
19.09.2018ж.26.12.2018ж.

Регионалды байқау
"Еңбек форумын"
өткізу

"Батыс Қазақстан
облысының жұмыспен
қамтуды үйлестіру және
әлеуметтік бағдарламалар
басқармасы" мемлекеттік
мекемесі
Келісім шарт №103
19.09.2018ж.
Батыс Қазақстан облысы

1 100 000

Нәтижесінде үздік
еңбекшілер
анықталып,
марапатталды.

БҚО
20.03.2019ж.31.12.2019ж.

Азаматтық сектор мен
БАҚ өкілдерінен
құралған БҚО
делегациясының
әртүрлі деңгейдегі ісшараларға қатысуын
қамтамасыз ету

БҚО ішкі саясат
басқармасы ММ
Келісім шарт №39
20.03.2019ж.
Батыс Қазақстан облысы

3 078 562

Жоба нәтижесінде
азаматтық сектор
мен БАҚ өкілдерінен
құралған Батыс
Қазақстан облысы
делегацияларының
БҚО-дан тыс
жерлерде

Жоба бойынша
ардагерлер мен
жастар арасында
ұрпақтар
сабақтастығын
дәріптейтін түрлі
шаралар
ұйымдастырылды

ұйымдастырылатын
іс-шараларға
қатысуы қамтамасыз
етілді
БҚО
05.04.2019ж.31.12.2019ж.

БҚО
14.05.2019ж.31.12.2019ж.

БҚО
28.05.2019ж.31.12.2019ж.

БҚО
07.06.2019ж.31.12.2019ж.

Жастар
делегацияларының
республикалық,
облыстық жастар ісшараларына
қатысуына арналған
«Болашаққа жол»
жобасын жүзеге асыру
Профилактика
травматизма;
Профилактика НИЗ
(БСК,
онкозаболевания,
сахарный диабет,
хронические
заболевания легких);
Профилактика
девиантного
поведения;
Охрана
репродуктивного
здоровья;
Профилактика
поведенческих
факторов: отказ от
табакокурения,
употребления
алкоголя, пропаганда
физической
активности, здорового
питания, в том числе о
вреде потребления
продуктов питания с
высоким содержанием
соли, сахара,
трансжиров и
предупреждения
ожирения;
Ата-ана
қамқорлығынсыз
қалған тұлғаларды
қоғамдық өмірге
тартуға бағытталған
шаралар өткізу

«БҚО жастар саясаты
мәселелері басқармасы»
ММ

4 350 000

Жоба нәтижесінде
жүзден астам облыс
жастары өңірден
тыс жерлерде
болған шараларға
қатысып, тәжірбие
жинақтады

4 300 000

Жоба бойынша БҚО
аудандарын,
ауылдарын аралап
көптеген шаралар
іске асырылды,
нәтижесінде ауыл
тұрғындарының көп
аурулардың алдын
алуға болатыны
жөнінде көздері
жетті

900 000

Жоба бойынша БҚО
аудандарын,
ауылдарын аралап
көптеген шаралар
іске асырылды,
нәтижесінде ауыл
тұрғындарының
темекі шегу, арақ
ішу сияқты зиянды
әрекеттердің адам
ағзасына қалай
ететіні жайлы
көрнекілік құралдар
арқылы мәліметтер
алды

780 000

Жоба нәтижесінде
ата-ана
қамқорлығынсыз
қалған балаларды
қоғамдық өмірге
тарту бағытында
көптеген шаралар
ұйымдастырып
көздеген
мақсатымызға жеттік

Келісім шарт №35
05.04.2019 ж
Батыс Қазақстан облысы

"Батыс Қазақстан
облысының денсаулық
сақтау басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Келісім шарт №53
14.05.2019 ж
Батыс Қазақстан облысы

"Батыс Қазақстан
облысының денсаулық
сақтау басқармасы"
мемлекеттік мекемесі
Келісім шарт № 62
28.05.2019 ж
Батыс Қазақстан облысы

Орал қалалық
ішкі саясат бөлімі
Келісім шарт №33
07.06.2019ж.
Батыс Қазақстан облысы

БҚО
12.08.2019ж.31.12.2019ж.

Құқық бұзушылыққа
"мүлдем төзбеушілік"
қағидатын
қалыптастыру
мақсатында шаралар
өткізу

Орал қалалық
ішкі саясат бөлімі
Келісім шарт №36
12.08.2019ж.
Батыс Қазақстан облысы

995 000

Бұл жоба бойынша
қала жастарын құқық
бұзушылыққа
"мүлдем
төзбеушілік"
қағидатын
қалыптастыру
мақсатында көп
шаралар өткіздік

БҚО
17.09.2019ж.31.12.2019ж.

Жас отбасыларын
қалыптастыру
мектебін ұйымдастыру

Орал қалалық
ішкі саясат бөлімі
Келісім шарт №38
17.09.2019ж.
Батыс Қазақстан облысы

1 995 000

Жас отбасыларын
қалыптастыру
мектебін
ұйымдастыру
бағытында істелген
шаралар нәтижесінде
жастарға отбасылық
құндылықтар жайлы
көптеген мәліметтер
берілді

3. Өтініш берушінің әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға арналған
материалдық-техникалық базасының болуы.
«Жас қанат» жастар қоғамдық бірлестігі он алты жыл бойына қызмет жасап келе жатырғанына
байланысты біздің құралған материалдық-техникалық базамыз кез келген жобаны атқаруға лайықты деп
есептейміз. Біздің оргтехникамыз, жалға алынған офисіміз, тұрақты волонтерларымыз әр уақытта жұмыс
істеуге дайын.
Ұйымның әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға дайындығы
баяндалады (техникалық-экономикалық көрсеткіштер).
Біз жоғарыда көрсетілген жобаларды сапалы түрде атқардық деп мақтанышпен айта аламыз, енді
республикадан бөлінген жоба болса оны да абыроймен атқара алатынымызға нық сенімдіміз.
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 Әлеуметтік
(жылдардың
жобадағы және
санын көрсету)
(немесе)
әлеуметтік
бағдарламадағы
міндеттері,
жауапкершілігі

Исламғали
Сәләмат
Ергенұлы

Басшы
Жастар саясатын іске асыруда көп
орынбасары еңбек сіңірген, «Өрле, Қазақстан!»
жастар ақпараттық-түсіндірме
топтарының жұмысын ұйымдастыруда
еңбек өтілі бар

7 жыл

Жұмысты
ұйымдастыру,
сценарий,
бағдарлама құру

Бериккалиев
Адилет
Габдуллаевич

Қоғаммен
байланыс
жөніндегі
маман

Жастар саясатында еңбек өтілі бар,
біздің жобаларды іске асыруда
негізінен волонтерларга басшылық
ететін маман

6 жыл

Жұмыстарды
негізінен
үйлестіру
қызметі

Дагаров
Бухгалтер
Сагындык
Жаскайратович

Жастар саясатында еңбек өтілі бар,
ұйымда өнерге қатысты жауапты
маман

16 жыл

Тәжірбиелі
есепші

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 Ауылдық жерлердегі орта мектептердің жоғары сынып
оқушыларына волонтерлер-оқытушылардың білім беру
бағдарламаның мақсаты
қызметтерін ұсынуға көмек көрсету
Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік
бағдарламаның міндеттері

Ұсынылатын жобаның негізгі мақсаты: ауылдық жерлердегі
орта мектептердің жоғары сынып (8-11 сынып)
оқушыларын, оның ішінде халықтың әлеуметтік осал
топтарынан (жетім балалар, аз қамтылған, көп балалы
отбасылар,
мүгедектігі
бар
адамдар)
облыстық,
республикалық және халықаралық олимпиадаларға, ғылыми
конкурстарға және т.б. қатысуға дайындау үшін
волонтерлерді (оқытушыларды, студенттерді және т. б.)
тарту; білім алушыларды қорытынды аттестаттауға
дайындау және т.б., олардың үлгерімін ынталандыру.
Волонтерлерді (оқытушыларды, студенттерді және т. б.)
ҰБТ-ға дайындауға, ағылшын тілін, компьютерлік және
құқықтық сауаттылықты және басқа да инновациялық
дағдыларды оқытуға тарту.
Оқушылардың үлгерімі
бойынша есеп жүргізу (білім алушылардың материалды
меңгеру дәрежесін, динамикасын және т.б. анықтау).

Ұсынылатын іс-шаралар

Алға қойылған мақсаттарға жету үшін алдын ала
дайындалған жоспар бойынша қызмет істейміз. Ол үшін
біріншіден әрбір аудан орталықтарынан туындаған
сұрақтарға жауап беретін орталықтар ашамыз. Ол
орталықтармен тікелей үздіксіз байланыс орнатылады, бұл
байланыс жұмысымыздың тұрақтылығын, жүйелігін
қамтамасыз етеді. Оқушы балалардың және олардың атааналарының арасында сауалнама жүргізу арқылы оларға
қандай пәннен білімін көбірек көтеру қажеттілігін
анықтаймыз. Сонымен қатар оларды аттестациялау арқылы
да білімді меңгеру деңгейлерін, оның динамикасын анықтап,
қандай ғылымның салаларына көп көңіл бөлу керектігін,
қандай мамандарға қажет ететіндігін анықтап аламыз.
Ал оқытатын волонтерлер қатарына келетін болсақ оларды
біріншіден өз еріктерімен білім бере алатын, оқытушылар,
студенттер арасынан табамыз. Ол үшін әлеуметтік
желілерді, түрлі мемлекеттік және ақпараттық құралдарды
пайдаланамыз. Жалпы облыстық білім басқармасымен,
М.Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік
университетімен ауызша келісімдеріміз бар, тек біз грантқа
ие болған жағдайда әрі қарай жалғасын табатыны сөзсіз.
Жалпы қызығушылық танытып отырған тараптар «Батыс
қамқор» ЖҚБ, «Жас эколог»ЖҚБ, «Мастер Дэнс»ЖҚБлары.
Әрбір ауданда оқыту кластары жалға алынып, қажетті оқу
құралдарымен,
компьютерлер
және
принтерлермен
жабдықтау көзделіп отыр. Оқуды жүргізетін волонтерлердің
(оқытушылар, студенттердің) жатын орындары, тамағы
ескеріліп отыр. Жоба ішінде халықтың әлеуметтік осал
топтарына (жетім балалар, аз қамтылған, көп балалы

отбасылар, мүгедектігі бар адамдар) басты назар аударылып,
оларды волонтерлерді (оқытушыларды, студенттерді және т.
б.) тарту арқылы облыстық, республикалық және
халықаралық олимпиадаларға, ғылыми конкурстарға және
т.б. қатысуға дайындау қарастырылған.
Жоба
барысында
білім
алушыларды
қорытынды
аттестаттауға дайындау және т.б., олардың үлгерімін
ынталандыру басты назарда ұсталады. Волонтерлерді
(оқытушыларды, студенттерді және т. б.) ҰБТ-ға
дайындауға, ағылшын тілін, компьютерлік және құқықтық
сауаттылықты және басқа да инновациялық дағдыларды
оқытуға
тарту
біздің
алға
қойған
мақсатымыз.
Оқушылардың үлгерімі бойынша (білім алушылардың
материалды меңгеру дәрежесін, динамикасын және т.б.
анықтау) жобаның координаторы есебін жүргізіп отырады.
Облыс аумағындағы мектеп жасындағы балаларды ҰБТ-ға
дайындық, ағылшын тілін, компьютерлік және құқықтық
сауаттылықты оқытуға волонтерлік көмек көрсету бойынша
«Birgemiz: Bilim» жалпыұлттық жобасын іске асыру біздің
болашақта жүргізетін жұмысымыздың негізгі бағытты
болмақ.
Аумақтық қамтылуы

Батыс Қазақстан облысы

Мақсатты топтар

БҚО аймағындағы мектеп оқушылары, волонтер азаматтар

Күтілетін нәтижелер

Мектеп оқушыларының білімі шыңдалып жетіледі, түрлі
жарыстарға қатысып, қосымша алған білімдерін өмірде
пайдаға асырады. 100 волонтерді тарта отырып, ауылдық
жерлердегі орта мектептердің 1000 оқушысы оқумен
қамтылады. ҰБТ-ға дайындықтары көтеріледі, ағылшын тілі,
компьютерлік және құқықтық сауаттылықтары молаяды
және басқа да инновациялық дағдыларды игереді.
Халықтың әлеуметтік осал топтарынан (жетім балалар, аз
қамтылған, көп балалы отбасылар, мүгедектігі бар адамдар)
облыстық,
республикалық
және
халықаралық
олимпиадаларға, ғылыми конкурстарға және т.б. қатысуға
мүмкіндіктері көбейеді. Білім алушыларды қорытынды
аттестаттауға дайындау арқылы олардың үлгерімін
ынталандыру жұмыстары күшейеді.

2. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асырудың негіздемесі.
Облыс бойынша 2019-2020 оқу жылының басында облыста
Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік
оқушылар контингенті 106525 құрайтын 379мемлекеттік
бағдарлама бағытталған мәселелер бойынша
күндізгі жалпы білім беретін мектептер, соның ішінде 663
ағымдағы жағдайдың сипаттамасы
оқушыны құрайтын 68 бастауыш мектептер, 3505 оқушыны
құрайтын 69 негізгі мектептер және 102332 оқушыны
қамтыған 242 орта мектептер жұмыс жасайды.
Статистикалық деректерге және (немесе)
зерттеу деректеріне, соның ішінде өз
зерттеулеріне сілтеме

2019 жылғы Оқу жетістіктерін сырттай бағалау (ОЖСБ)
қорытындысы бойынша Батыс Қазақстан білім беру
басқармасының мәліметтеріне сүйенсек, 9-сыныптардағы
ОЖСБ-ға 30 мектептен 1508 оқушы қатысқан, 798 оқуы
қазақ тіліндегі сыныптардан, 710 оқуы орыс тіліндегі
сыныптардан, орташа балы 33,01 балды құрады. ОЖСБ екі
пән бойынша өткізілді: қазақ тілі (міндетті) және
математика, химия, физика, география, биология, Қазақстан

тарихы, дүниежүзі тарихы. 11-сынып бойынша ОЖСБ-ға 22
мектептен 521 оқушы қатысты, 372 оқуы қазақ тіліндегі
сыныптардан және 149 оқуы орыс тіліндегі сыныптардан
. 11-сыныптарда тестілеу 3 пән бойынша жүргізілді: қазақ
тілі, физика, Қазақстан тарихы.ОЖСБ орташа балы
50,68балды құрады. Осы нәтижелерді көре отырып, біздің
ұсынып отырған жобамыздың қорытындысында білім
сапасы оданда жоғары көтерілетініне нық сенімдіміз.
Жоғарыдағы деректерге сүйенсек әліде оқушылар үшін
қосымша оқу орталықтарының қажеттілігін анық көріп
отырмыз. Ал, қосымша білім беру орталықтарының оқыту
құны күннен күнге шарықтап кейбір оқушылардың қолдары
жетпей отыр, сондықтан біздің ұсынып отырған жобамыз
осындай мәселелерді шешуге арналған деп сеніммен айта
аламыз.
Мақсатты топтың қажеттіліктерін анықтау
бойынша жұмыс туралы ақпарат
(қажеттіліктерді бағалау)

Мақсатты топ оқушылар болғандықтан сұрау жүргізу,
ауызша әңгімелесу бойынша анықтағанымыз, мектеп
оқушыларына жеке түсіндіру әдістері, жалпы білім беруден
өзгеше еркін форматтағы тәсілдердің қажеттілігін
анықтадық. Халықтың әлеуметтік осал топтарынан (жетім
балалар, аз қамтылған, көп балалы отбасылар, мүгедектігі
бар адамдар) облыстық, республикалық және халықаралық
олимпиадаларға, ғылыми конкурстарға және т.б. қатысуға
ақысыз дайындау оларға көп көмек болары сөзсіз, себебі
қазіргі дайындық курстарының бағасы олар үшін қол
жетімді емес, тіпті қымбат болғанның өзінде мамандар
жетіспейді. Мектеп оқушыларына білімін көтеру үшін
осындай қиындықтар тосқауыл болуда, ал біздің жоба іске
асса оқушылар үшін, соның ішінде жетім балалар, аз
қамтылған, көп балалы отбасылар, мүгедектігі бар адамдар
үшін көп көмек болары сөзсіз.

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

Мектеп оқушылары

1000

13-16

Білімін жетілдіреді

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

БҚО білім басқармасы (қызығушылық
танытқан тараптар жағынан)

Облыс көлеміндегі мектептердің оқушыларының және
оқытушылардың жобаға қатысуына ықпал жасау

Батыс Қазастан мемлекеттік университеті
(қызығушылық танытқан тараптар жағынан)

Студенттердің білім беруге қатысуына ықпал жасау

«Батыс Қамқор» жастар қоғамдық бірлестігі
(қызығушылық танытқан тараптар жағынан)

Әрбір ауылдан волонтер қызметтерімен көмек көрсетеді

БАҚ

Болған немесе болатын шаралар туралы ақпараттар таратады

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

Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай өлшенеді

Мектеп оқушылары , волонтерлар

Алған білімдері арқылы нәтижеге жету: олимпиада
жеңімпазы, ҰБТ ны жақсы тапсырып грант иесі атану,
өздерінің білім деңгейлерін жоғары көтеру.

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

1.Алға қойылған
мақсаттарға жету
үшін алдын ала
дайындалған
жоспар бойынша
қызмет істейміз. Ол
үшін біріншіден
әрбір аудан
орталықтарынан
туындаған
сұрақтарға жауап
беретін орталықтар
ашамыз. Ол
орталықтармен
тікелей үздіксіз
байланыс
орнатылады, бұл
байланыс
жұмысымыздың
тұрақтылығын,
жүйелігін
қамтамасыз етеді.

Атқарылатын
жұмыстардың
жоспарын құру

Жобаның нәтижесін
анықтауға арналған
шаралар топтамасы

Жобаға тікелей қатысатын
адамдар санын анықтау

Жоба бойы

Орталықтардың
жұмысын үйлестіруші
кооррдинаторлар
тағайындау

Орталықтар саны

Аудандардан
орталықтар ашу

Оқушылар
арасында
сауалнама жүргіу

Сауалнама арқылы
білім деңгейі
анықталады

Оқуға тартылатын балалар
саны анықталады

Олардың атааналарының
арасында
сауалнама жүргізу

Сауалнама арқылы
қандай ғылымға көңіл
бөлу керектігі
анықталады

Қажеттіліктің саны және
сапасы анықталады

Оқушыларға
аттестация жүргізу

Аттестация
нәтижесінде білімді
меңгеру деңгейлері,
қандай ғылымның

Қандай мамандар тарту
туралы мәлімет (сандық)
анықталады

2. Оқушы
балалардың және
олардың атааналарының
арасында сауалнама
жүргізу арқылы
оларға қандай
пәннен білімін
көбірек көтеру
қажеттілігін
анықтаймыз.
Сонымен қатар
оларды
аттестациялау
арқылы да білімді
меңгеру
деңгейлерін, оның
динамикасын

Олармен байланыс
орнату

Жоба бойы

анықтап, қандай
ғылымның
салаларына көп
көңіл бөлу
керектігін, қандай
мамандарға қажет
ететіндігін анықтап
аламыз.

Аттестация
қорытындысын
анықтау

салаларына көп көңіл
бөлу керектігі
анықталады

3. Волонтерлерді өз
еріктерімен білім
бере алатын,
оқытушылар,
студенттер
арасынан табамыз.
Ол үшін әлеуметтік
желілерді, түрлі
мемлекеттік және
ақпараттық
құралдарды
пайдаланамыз.
Жалпы облыстық
білім
басқармасымен,
М.Өтемісұлы
атындағы Батыс
Қазақстан
мемлекеттік
университетімен
ауызша
келісімдеріміз бар,
тек біз грантқа ие
болған жағдайда әрі
қарай жалғасын
табатыны сөзсіз.
Жоба ішінде
халықтың
әлеуметтік осал
топтарына (жетім
балалар, аз
қамтылған, көп
балалы отбасылар,
мүгедектігі бар
адамдар) басты
назар аударылып,
оларды
волонтерлерді
(оқытушыларды,
студенттерді және т.
б.) тарту арқылы
облыстық,
республикалық
және халықаралық
олимпиадаларға,

Волонтерлерді
анықтау
жұмыстарын
жүргізу

Волонтерлер
анықталады

Волонтерлер саны
анықталады

Ақпарат құралдары Облыс тұрғындары
арқылы жоба
жоба туралы
туралы ақпарат
құлақтанады
тарату

Шамамен 10000 жуық
тұрғындар құлақтанады

Облыстық білім
басқармасы және
М.Өтемісұлы
атындағы Батыс
Қазақстан
мемлекеттік
университетімен
волонтерлер алу
туралы келісімге
келу

Волонтерлер тізімі
құрастырылады

Волонтерлер туралы
дерекқор пайда болады

Ауылдағы жетім
балалар, аз
қамтылған, көп
балалы отбасылар,
мүгедектігі бар
адамдар туралы
мәлімет жинақтау

Әлеуметтік осал
топтардың саны
нақтыланады

Әлеуметтік осал топтардың
саны анықталады

Оқушыларды
облыстық,
республикалық
және халықаралық
олимпиадаларға,
ғылыми
конкурстарға және
т.б. қатысуға
дайындау

Оқушылар жақсы
білім деңгейін
көрсетіп, жоғары
көрсеткіштерге ие
болады

Білімді оқушылардың саны
көбейеді

Жоба бойы

ғылыми
конкурстарға және
т.б. қатысуға
дайындау
қарастырылған.
4. Жоба барысында
білім алушыларды
қорытынды
аттестаттауға
дайындау, олардың
үлгерімін
ынталандыру басты
назарда ұсталады.
Волонтерлерді ҰБТға
дайындауға,
ағылшын
тілін,
компьютерлік және
құқықтық
сауаттылықты және
басқа
да
инновациялық
дағдыларды
оқытуға
тарту
Оқушылардың
үлгерімі бойынша
жобаның
координаторы
есебін
жүргізіп
отырады.
Облыс аумағындағы
мектеп жасындағы
балаларды ҰБТ-ға
дайындық,
ағылшын тілін,
компьютерлік және
құқықтық
сауаттылықты
оқытуға
волонтерлік көмек
көрсету бойынша
«Birgemiz: Bilim»
жалпыұлттық
жобасын іске асыру
біздің болашақта
жүргізетін
жұмысымыздың
негізгі бағытты
болмақ.

Оқушылар
қорытынды
аттестацияны
қиындықсыз
жоғарғы деңгейде
тапсырады

Оқушылар қорытынды Қорытынды аттестация
аттестация бойынша
бойынша жақсы балл алған
жоғарғы деңгейді
оқушылар саны артады
көрсетеді

Жоба бойы

Оқушылар ҰБТ
және түрлі
сынақтардан
жоғарғы
көрсеткіштерге
жетеді

Оқушылар ҰБТ
нәтижесі бойынша
гранттарға ие болу
саны көп болады

Грант иегерлерінің саны күрт
өседі

Оқушылардың оқу
үлгерімі тез
көтерілуі үшін
түрлі әдістер
қолданылады

Оқушылардың оқу
үлгерімі тез көтеріліп,
түрлі
олимпиадалардың
жеңімпазы атанады

Оқу үлгерімі өскен
оқушылар саны артады

7. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік жоспары.
Іс-шара
Жобаны іске асыру туралы ақпарат
жариялау

1-ай 2-ай 3-ай

4-ай 5-ай 6-ай 7-ай

8-ай

9-ай

10-ай

Жалға алатын офисті, кластарды алып
келісім шарт жасасу
Қызығушылық танытқан тұлғалармен
келісім жасау
Аудандардан орталықтар ашып,
координаторлар тағайындау
Ауылдағы жетім балалар, аз қамтылған,
көп балалы отбасылар, мүгедектігі бар
адамдар туралы мәлімет жинақтау
Оқушыларды облыстық, республикалық
және халықаралық олимпиадаларға,
ғылыми конкурстарға және т.б. қатысуға
дайындау
Оқушылар ҰБТға дайындау
Оқушыларды қорытынды аттестациядан
өткізу
Волонтерлерді ҰБТ-ға дайындауға,
ағылшын тілін, компьютерлік және
құқықтық сауаттылықты және басқа да
инновациялық дағдыларды оқытуға тарту
Жобаны іске асыру мониторингі
Жоба жұмысын жарықтандыру
8. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тәуекелдері.
Тәуекел

Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын барынша азайту
стратегиясы

Волонтерлармен келіспеушілік
туындау мүмкіндігі

Ол үшін алдын ала егжей тегжейлі жұмыстың барысын, жататын жерін,
тамақтану мәселелерін келісіп алу

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

Жоба барысында
ақпараттар, мақалалар

10-нан кем емес

Газет «Орал өңірі»,
аудандық газеттер

Шаралардың өтуіне
сәйкес

Ақпараттар, жобаның
жұмысы жөнінде

30-дан кем емес

Әлеуметтік желілер

Жоба бойы

20 дана

Аудандардағы оқу
орындарында

Жоба бойы

Облыс бойынша
таратылады

Жоба бойы

Баннер (паук)
Брашюра

1200 дана

10. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы.
Қаржыландыру аяқталғаннан кейін қызметті жалғастыру Бұл жоба бірінші рет іске асырылайын деп отыр,
сондықтан әрі қарай іске асады деп ойлаймыз,
және (немесе) нәтижелерді насихаттау мүмкіндігі
жобаның
нәтижесіне
қарап
қолдаушылар
көбейетіне сенімдіміз
Тұрақтылықты қамтамасыз ету және (немесе)
нәтижелерді одан әрі насихаттаудағы ұйымның рөлі
қандай

Біздің ұйым Біздің ұйым 2004 жылдан бері жұмыс
істеп келеді, содан бері талай жобаларды іске
асырдық, тек қалада ғана емес бүкіл облыс
бойынша көптеген шаралар өткіздік, сондықтан
бұл жобаны да ойдағыдай іске асыра
алатынымызға толықтай күшіміз жетеді. Ары
қарай бұл жобаның жойылмай іске аса беруін,
насихаттай береміз

5-қосымша
Нысан

Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыру
бойынша шығыстардың сметасы
№

1

Шығыстардың бабтары*

Өлшем
бірлігі

Саны

Құны,
Барлығы,
теңгемен теңгемен

5532000

Әкімшілік шығындар:
1) жалақы, оның ішінде

Қаржыландыру көздері
Өтініш
беруші
(өз
салымы)

Қоса
қаржыл
андыру
дың
басқа
көздері

Грант
қаражаты

0

0

5532000

400000

4000000

4000000

Жоба жетекшісі

Ай

10

110000

1100000

1100000

Координатор

Ай

10

100000

1000000

1000000

Координатор

Ай

10

100000

1000000

1000000

Волонтерлармен жұмыс
жөнінде маман

Ай

10

90000

900000

900000

2) әлеуметтік салық және
әлеуметтік аударымдар

Ай

10

34200

342000

342000

3) міндетті медициналық
сақтандыру

Ай

10

6000

60000

60000

4) банк қызметтері

Ай

10

8000

80000

80000

5) байланыс қызметтерін
төлеуге арналған шығыстар

Ай

10

12000

120000

120000

Ай

10

90000

900000

900000

Ай

10

3000

30000

30000

6) коммуналдық қызметтер
және (немесе) пайдалану
шығыстары
7) үй-жайды жалға алуды
төлеуге арналған шығыстар
8) шығыс материалдары,
негізгі құралдарға қызмет
көрсетуге және оларды
ұстауға қажетті тауарларды
сатып алу және басқа да
қорлар, оның ішінде:
9) өзге де шығыстар, оның
ішінде:
Кеңсе тауарлары
2

Материалдық-техникалық
қамтамасыз ету, оның

1048000

1048000

ішінде:
1048000

Компьютер, фотоаппарат,
мебель, другая оргтехника
3

Тура шығыстар:

1048000

1048000

9101000

9101000

1) 1-іс-шара
қызметтік іссапарларға
арналған шығыстар, оның
ішінде:
тәуліктік ақы (іссапарлардың
және адамдардың санын,
адам-күнін көрсету)
(5 кун х 2МРП х 50чел)

тәулік

5

530200

2651000

2651000

тұру (іссапарлардың және
адамдардың санын, адамкүнін көрсету) 9кун х 50адам
х 5000тенге

тәулік

9

250000

2250000

2250000

600

7000

4200000

4200000

15681000

15681000

рет
жолақысы (іссапарлардың
және адамдардың санын жазу)
50адам х 12 аудан х 7000тенге
тарату материалдарын сатып
алу, оның ішінде:
…
заңды және жеке тұлғалар
орындайтын жұмыстар мен
көрсететін қызметтерге ақы
төлеу бойынша шығыстар,
оның ішінде:
жеке тұлғалардың жұмыстары
және қызметтері, оның ішінде:
…
заңды тұлғалардың
жұмыстары және қызметтері,
оның ішінде:
…
өкілдік шығыстар:
кофе-брейк
Түскі ас
Залды жалға алу
…
2) 2-іс-шара
Барлығы:
_______________________________

* 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.

