
 

 

 

 

 

 

 

 

1-қосымша 

Нысан 

 

Кімге: "Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы" 

коммерциялық емес акционерлік қоғамына 

Кімнен: «Алматы» студенттер Альянсы» корпоративтік қорынан 

(сұраныс берушінің толық атауын көрсету) 

  

Үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына қатысуға өтініш 

 

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

"Мемлекеттік жастар саясатын ақпараттық қолдау" (бекітілген Жоспарға сәйкес гранттың 

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

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

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

Өтініш беруші осы арқылы Өтінімнің ішіндегі барлық ақпараттың шынайы екендігін, 

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

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

сабақтас құқықтарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында 

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

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

   

Атқарушы директор                         ________                               Қуандық Ж. 

 

 

Толтырған күні "20" қаңтар 2020 жыл 

 

  

 

 

 



2-қосымша 

  Нысан 

Өтініш берушінің сауалнамасы 

      

№ 

п/п 

Атауы Ақпарат (сұраныс 

беруші толтырады) 

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

анықтамаға немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 

туралы куәлікке сәйкес өтініш берушінің атауы 

«Алматы» студенттер 

Альянсы» 

корпоративтік қоры 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта тіркеу) 24.09.2010 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі 100940015407 

4 Нақты мекенжайы Алматы қаласы, 

Бостандық ауданы, 

Өтепов көшесі 13/2 

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы ақпарат Жастар 

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

байланыс нөмірлері мен электронды мекенжайы 

Қуандық Жасұлан 

Бостандықұлы 

Атқарушы директор 

87756731050 

Jasik.kktl@mail.ru  

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

байланыс нөмірлері (ұялы телефон нөмірімен қоса), электронды 

мекенжайы 

Сандыбаева Сандуғаш 

Қалжанқызы 

Бас есепші 

87751351015 

sandy_92@mail.ru  

8. Еңбек ресурсы барлығы: 

Оның ішінде: 

 

 

261 

 Штаттағы қызметкерлер 6 

 Шақырылған мамандар 5 

 Волонтерлер 250  
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  3-қосымша 

  Нысан 

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 

 

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

жарғылық қызметіне сәйкестігінің негіздемесі. 

Қордың басты мақсаты Республика жастарының мүдделерін қорғауға, азаматтық және 

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

білім алуына тәрбиеленуіне және өз мүмкіндіктерін толыққанды таныта алуларына, студент 

жастардың мәселелерін шешу жағдайлары мен механизмдерін қалыптастыруға бағытталған 

талаптарын, күш-қуатын, әлеуетін біріктіру болып табылады. 

Міндеттері: 

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

құндылықтарды, адамгершілікті, мәдениетаралық ынтымақтастықты тәрбиелеу; 

- Мемлекет тарапынан жүргізіліп жатқан демократиялық реформалардың бағытын жүзеге асыруға 

ықпал ету, түсіндіру және насихаттау; 

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

Үкімет Қаулыларын жүзеге асыру; 

- Студенттердің интеллектуалды әлеуетін дамыту; 

- Студенттер арасында жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру; 

- Студенттер арасында салауатты өмір салтын насихаттау; 

- Студенттердің бойында патриоттық сезімді қалыптастыру. 

 

      2. Өтінің берушінің грант тақырыбы бойынша жұмыс тәжірибесі. 

      Соңғы 3 (үш) жылда жүзеге асырылған немесе жүзеге асырылып жатқан осыған ұқсас 

әлеуметтік жобалар және (немесе) әлеуметтік бағдарламалар көрсетіледі (ұйымның жекелеген 

қызметкерлері өздігінен өткізген немесе өзге ұйымдар арқылы жүзеге асырған жобалар мен қызмет 

түрлері ұйымның өзінің жұмыс тәжірибесі болып саналмайды). 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

жүзеге асырылу 

мерзімі 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

атауы (негізгі 

қызмет түрі) 

Тапсырыс берушінің 

атауы (донор) және 

жүзеге асырылған 

әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның 

географиялық қамтылу 

аймағы 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

құны 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

нәтижесі 

10.03.2017-

25.05.2017 

Жастар арасында 

дельфий 

ойындарының 

іріктеу кезеңін 

жүзеге асыру 

бойынша 

қызметтер (№1 

Акт, №26 2017 

жылғы 10 

наурыздағы 

келісімшартқа 

«Алматы қ. Жастар 

саясаты мәселелері 

жөніндегі басқарма» 

МКМ; 

Алматы қаласы 

 

2 750 000 (екі 

милиион жеті 

жүз елу мың) 

теңге 

Жастар арасында 

дельфий 

ойындарының 

іріктеу кезеңі 

өтіп, талантты 

жастар ашылды. 

Сонымен қатар 

жеңімпаздар 

Республикалық 

Дельфий 

ойындарына 



сәйкес) қатысты. 

09.03.2017-

05.12.2017 

Мемлекеттік 

тілдегі дебат 

қозғалысын 

дамыту жобасын 

жүзеге асыру 

бойынша 

қызметтер (№1 

Акт, №2 Акт, №20 

2017 жылғы 9 

наурыздағы 

келісімшартқа 

сәйкес) 

«Алматы қ. Жастар 

саясаты мәселелері 

жөніндегі басқарма» 

МКМ; 

Алматы қаласы 

 

1 656 000 (бір 

миллион алты 

жүз елу алты 

мың) теңге 

Мемлекеттік 

тілдегі дебат 

қозғалысын 

дамыту жобасы 

аясында 11 

турнир, 15 

шеберлік сынып 

өтті. 

09.03.2017-

02.12.2017 

Мүмкіндігі 

шектеулі 

жастарды 

әлеуметтік 

қолдауға және 

оңалтуға 

бағытталған 

«Кедергісіз 

болашақ» 

жобасын жүзеге 

асыру бойынша 

қызметтер (№1 

Акт, №2 Акт, №22 

2017 жылғы 9 

наурыздағы 

келісімшартқа 

сәйкес) 

 

«Алматы қ. Жастар 

саясаты мәселелері 

жөніндегі басқарма» 

МКМ; 

Алматы қаласы 

 

3 200 000 (үш 

миллион екі 

жүз мың) теңге 

Мүмкіндігі 

шектеулі 

жастарды 

әлеуметтік 

қолдауға және 

оңалтуға 

бағытталған 39 іс-

шара 

ұйымдастырылды. 

09.03.2018-

19.07.2018 

Жастар арасында 

дельфий 

ойындарының 

іріктеу кезеңін 

жүзеге асыру 

бойынша 

қызметтер (№1 

Акт, №22 2018 

жылғы 09 

наурыздағы 

келісімшартқа 

«Алматы қ. Жастар 

саясаты мәселелері 

жөніндегі басқарма» 

МКМ; 

Алматы қаласы 

 

3 799 999 (үш 

миллион жеті 

жүз тоқсан 

тоғыз мың 

тоғыз жүз 

тоқсан тоғыз) 

теңге 

Жастар арасында 

дельфий 

ойындарының 

іріктеу кезеңі 

өтіп, талантты 

жастар ашылды. 

Сонымен қатар 

жеңімпаздар 

Республикалық 

Дельфий 

ойындарына 



сәйкес) қатысты. 

12.03.2018-

16.11.2018 

Мүмкіндігі 

шектеулі 

жастарды 

әлеуметтік 

қолдауға және 

оңалтуға 

бағытталған 

«Кедергісіз 

болашақ» 

жобасын жүзеге 

асыру бойынша 

қызметтер (№1 

Акт, №21 2018 

жылғы 12 

наурыздағы 

келісімшартқа 

сәйкес) 

«Алматы қ. Жастар 

саясаты мәселелері 

жөніндегі басқарма» 

МКМ; 

Алматы қаласы 

 

3 200 000 (үш 

миллион екі 

жүз мың) теңге 

Мүмкіндігі 

шектеулі 

жастарды 

әлеуметтік 

қолдауға және 

оңалтуға 

бағытталған іс-

шара 

ұйымдастырылды. 

31.05.2019-

29.11.2019 

«Жастарды 

әскери-

патриоттық 

тәрбиелеу 

бойынша кешенді 

іс-шараларды 

өткізу» әлеуметтік 

жобасы (№1, №2 

Акт, №92 2019 

жылғы 31 

мамырдағы грант 

беру туралы 

шартқа сәйкес) 

«Азаматтық 

бастамаларды қолдау 

орталығы» КЕАҚ 

ҚР 14 облысы және 

Нұр-Сұлтан, Алматы, 

Шымкент қалалары 

5 235 000 (бес 

миллион екі 

жүз отыз бес 

мың) теңге 

Жастарды әскери-

патриоттық 

тәрбиелеу 

бойынша кешенді 

іс-шаралар 

өткізілді, 

Республикалық 

«Жігер» әскери-

патриоттық лагері 

ұйымдастырылды 

      

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

арналған материалдық-техникалық базасының болуы. 

      Ұйымның әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға дайындығы 

баяндалады (техникалық-экономикалық көрсеткіштер). 

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

техникалық базаға ие: 

 

№ Атауы Сериялық нөмірі Жағдайы 

1. Фермовая металлоконструкция -  Өте жақсы 

2. Цифровой фотоаппарат Canon EOS 600D  073078018308 Жақсы 

3. Ноутбук Lenovo V110-15ISK PF9XB6219048 Жақсы 

4. Ноутбук Samsung NP300E5A Жақсы 

5. Ноутбук Lenovo  ThinkPad L580 Жақсы 

6. Принтер Epson L222 C11CE56403 Жақсы 



7. Смартфон Samsung A6 R58K94R8BAK Жақсы 

8. Смартфон Iphone 7 355320086616544 Жақсы 

9. Смартфон Samsung Galaxy S6  R58G40X549E Жақсы 

10. Кеңсе заттары -  

 

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

студентті қамтитын филиалдарын иеленеді. Қордың барлық мүшелері қордың жастар саясатын 

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

өңірлерінде дерлік осы бағытта жұмыс істейтін серіктестері бар. 

    

4. Өтініш берушінің жобалық тобының құрамы (жобаланған әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға тартылатын қызметкерлер). 

 

Жобалық топ 

мүшесінің 

(болған 

жағдайда) 

аты-жөні 

Лауазымы Қызметкердің әлеуметтік 

жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарлама 

міндетіне сәйкес жұмыс 

тәжірибесі, жобалардың 

атауы және оларды жүзеге 

асырудағы рөлін көрсете 

отырып 

Жұмыс 

тәжірибесі 

(жылдардың 

санын 

көрсету) 

Әлеуметтік 

жобадағы және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламадағы 

міндеттері, 

жауапкершілігі 

Қуандық Жасұлан 

Бостандықұлы 

(экономист, 

магистр МВА, 

SMM менеджер, 

дизайнер ) 

«Алматы» 

студенттер 

Альянсы» КҚ 

атқарушы 

директоры 

- 2015-2016 ж.ж. 

«Сұңқар» студенттер 

мен магистранттар 

кәсіподағының жоба 

координаторы 

- 2016-2017 ж.ж. 

«Сұңқар» студенттер 

мен магистранттар 

кәсіптік бюросының 

төрағасы 

- 2016-2017 ж.ж. 

«Шахмат» 

телебағдарламасынң 

SMM менеджері, 

«Енші» 

бағдарламасының 

дизайнері. 

- 2017-2018 ж.ж. 

Алматы Жастарының 

конгресі жобалар 

жетекшісі 

- «Кедергісіз 

болашақ» мүмкіндігі 

шектеулі жастармен 

жұмыс» жобасының 

менеджері 

- «Алматы қалалық 

дельфий ойындары» 

7 жыл - Жобалық топтарға 

қатысушылардың 

жұмысын үйлестіру;  

- жобалар бойынша 

жұмыстардың 

орындалу сапасын 

бақылау; 

 - жұмыс жоспарына 

сәйкес жобаны 

ұйымдастыру және 

іске асыру. 

- жоба бойынша 

келіссөздер жүргізу, 

тапсырыс 

орындаушыларды 

табу. 



жобасының 

менеджері 

- Алматы қаласы 

әкімдігі жанындағы 

жастар кеңесінің 

мүшесі 

- 2018 жылдан бері 

«Алматы студенттер 

Альянсы» КҚ 

атқарушы директоры 

-  «Қазақстан 

студенттерінің 

Альянсына – 15 

жыл» мерекелік 

медалінің иегері 

Сандыбаева 

Сандуғаш 

Қалжанқызы 

Бухгалтер - 3 жыл – «Сұңқар» 

студенттер мен 

магистранттар 

кәсіподағының 

есепшісі 

- 1 жыл – «Жастар 

саясатын дамыту 

мемлекеттік қоры» 

маманы 

- 1 жыл – Алматы 

қаласы жастар 

саясаты мәселелері 

жөніндегі ҮЕҰ 

жұмыс бөлімінің бас 

маманы 

- 2 жыл – 

«Халықаралық 

ақпараттық 

технологиялар 

университеті» 

коммерциялық 

дирекция бас 

маманы 

9 жыл - Бухгалтерлік есеп 

жүргізу; 

- Қаржылық есеп 

және салықтық 

есепті дайындау. 

Батай Гауһар 

Батылқызы 

(техника 

ғылымдарының 

магистрі) 

Жоба 

менеджері 

- «Сұңқар» студенттер 

мен магистранттар 

кәсіподағына– 20 

жыл» мерекелік 

медалінің иегері 

- 2016-2017ж.ж. 

«Алматы қалалық 

дельфий ойындары» 

жобасының 

5 жыл - Жобалар бойынша 

жұмыстардың 

орындалуын жүзеге 

асыру; 

 - Жұмыс жоспарына 

сәйкес жобаны іске 

асыру. 

- Жоба бойынша, 

тапсырыс 



менеджері 

- 2017-2019 «Сұңқар 

Кубогы» КВН 

чемпионатының бас 

координаторы 

орындаушыларды 

табу. 

Жақсыбай 

Жұлдыз 

Әбілсейітқызы 

(Жаратылыстану 

ғылымдарының 

магистрі, SMM 

менеджер ) 

Жоба 

координаторы 

- 2016-2019 ж.ж. 

«Сұңқар» студенттер 

мен магистранттар 

кәсіподағының 

төраға орынбасары 

- Тәуелсіз 

аккредитация және 

рейтинг агенттігінің 

эксперт мүшесі 

- «Сұңқар» студенттер 

мен магистранттар 

кәсіподағына– 20 

жыл» мерекелік 

медалінің иегері 

- «Алматы қалалық 

дельфий ойындары» 

жобасының 

менеджері 

- 2019 жылдан бері 

«Nur Otan» партиясы 

Алматы қалалық 

филиал қызметкері 

5 жыл - Жобалар бойынша 

жұмыстардың 

орындалуын жүзеге 

асыру; 

 - Жұмыс жоспарына 

сәйкес жобаны іске 

асыру. 

- Жоба бойынша, 

тапсырыс 

орындаушыларды 

табу. 

- Әлеуметтік 

желілерге жауапты; 

       

5. Үкіметтік емес ұйымның тиісті өңірдегі жұмыс тәжірибесі (жергілікті атқарушы органдардың 

Жоспарында көзделген грант тақырыбына өтінім берілген жағдайда толтырылады). 

      Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуы жоспарланған 

өңірдегі жұмыс тәжірибесін сипаттаңыз. 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

жүзеге асырылу 

мерзімі 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

атауы (негізгі 

қызмет түрі) 

Тапсырыс берушінің 

атауы (донор) және 

жүзеге асырылған 

әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның 

географиялық қамтылу 

аймағы 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

құны 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

нәтижесі 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-қосымша  

Нысан 

Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның мазмұны 

 

      1. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама туралы негізгі ақпарат. 

Әлеуметтік жобаның 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

мақсаты 

Жастар саясаты мәселелері бойынша мемлекеттік бағдарламалар туралы 

жастардың хабардарлығын арттыру. 

Әлеуметтік жобаның 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

міндеттері 

1) Жастардың әртүрлі санаттарын қолдауға бағытталған іске асырылатын 

мемлекеттік бағдарламалар туралы халықты ақпараттандыру жөніндегі іс-

шаралар кешенін өткізу; 

2) Көрнекі үгіт (билбордтар), әлеуметтік, вирустық роликтер жасау және 

оларды республикалық телеарналарда, әлеуметтік желілерде және қоғамдық 

орындарда орналастыру/ротациялау; 

3) Әлеуметтік желілер мен телеарналар үшін жастар саясаты саласындағы 

маңызды оқиғаларды жариялау бойынша бейнесюжеттер (10 

бейнематериалдар) циклін өндіру; 

4) Жаңа қазақстандық патриотизм рухында жастар туралы әлеуметтік 

роликтерді дайындау және орналастыру. Роликтердің жалпы саны: кемінде 10; 

5) Мерзімді баспа басылымдарына ақпараттық PR материалдарын 

дайындау және орналастыру. Тапсырыс көлемі-республикалық, 10 жергілікті 

титул бетінде кемінде 5 мақала; 

6) Интернет-ресурстарда (ақпараттық агенттіктерде)  жастардың өзекті 

мәселелері бойынша ақпараттық материалдарды дайындау және орналастыру. 

Тапсырысты орындау көлемі-50 бірлік (ақпараттық хабарламалар) жыл бойы; 

7) Жастарды мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпараттық портал 

құру және сүйемелдеу. 

Ұсынылатын іс-

шаралар 

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

2) Ақпараттық қолдау жүргізу бойынша БАҚ өкілдері және ақпараттық 

порталдармен меморандумға отыру; 

3) NEET («Not in Employment, Education or Training») санатындағы 

жастарға қолдау мақсатында көрнекі үгіт (билбордтар), ақпараттық, вирустық 

бейнероликтерді дайындау және оларды республикалық телеарналарда 

трасляциялау; 

4) Жастар саясатындағы маңызды оқиғаларды жариялау мақсатсында 

«Жастарды қолдау ел дамуына қосқан инвестиция» тақырыбында 

бейнесюжеттер (10 бейнематериалдар) циклін өндіру; 

5) Жаңа қазақстандық патриотизм рухында жастар туралы «Патриот 

болу-парыз» атты әлеуметтік роликтер дайындау және орналастыру. 

6) Еліміздің жастар саясаты бойынша жасалып жатқан жұмыстарынан 

мерзімді баспа басылымдарына ақпараттық PR материалдарын дайындау және 

орналастыру.  

7) Өңірлердегі «Жастар саясаты басқармаларымен» тығыз қарым-қатынас 

орната отырып, интернет - ресурстарда жастардың өзекті мәселелері бойынша 

ақпараттық материалдарды дайындау және орналастыру. 

8) Жастар саясатының көкейкесті мәселелері бойынша 

әдістемелік құралдар мен ұсынымдар шығару 



9) Жастарды мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпараттық портал 

құру және оны жастар арасында кең қолдануға мүмкіндік беру. 

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

Мақсатты топтар Қазақстан Республикасы жастарының әртүрлі санаттары 

Күтілетін нәтижелер Мемлекеттік бағдарламалар туралы ақпараттандырылған жастар санын 

арттыру 

    

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

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарлама бағытталған 

мәселелер бойынша ағымдағы 

жағдайдың сипаттамасы 

Жастар саясаты — ел ертеңін айқындайтын басым бағыт. Жастар 

саясаты жастардың білім, еңбек және жұмыспен қамту, денсаулық 

сақтау саласындағы әлеуметтік құқықтарын қамтамасыз етуге, 

шығармашылық әлеуетін дамытуға, жастарды ауқымды 

әлеуметтендіру және патриотизм құндылықтарын қалыптастыру үшін 

жағдай жасауға бағытталған. Мемлекеттік жастар саясатының басты 

мақсаттарының бірі — еліміздің әлеуметтік, экономикалық, мәдени 

дамуына үлес қосуға, ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға тәрбиелеу. «Мен 

біздің жастарға сенемін», — деген Н.Назарбаевтың үмітін жастар 

әрқашан ақтар. 

Жастардың дәстүрлі құндылықтары – білім мен мансап білім беру 

жүйесінің еңбек нарығына айқын бейімделуді, анықталған 

қажеттіліктер мен технологиялық жаңалықтарды ескере отырып, 

білім беру мен кәсіптік даярлау жүйесінің экономикалық, әлеуметтік 

және кәсіпкерлік болмысқа сәйкестігін қамтамасыз етуді назарға ала 

отырып, қайта қаралуға тиіс. Жастар арасында ғылымның 

мәртебесін арттыру және оларды инновациялық жобаларды 

әзірлеуге тарту жастар саясатының негізгі бағыттарының біріне 

айналуы қажет. 

Қазақстан Республикасының жастар саясатын дамытуға бағытталған 

шараларға мыналар: қолжетімді және сапалы білім беруді қамтамасыз 

ету және ғылыми-техникалық әлеуетті дамыту ; салауатты өмір 

салтын қалыптастыру ; жұмысқа орналасу және жұмыспен қамту 

үшін жағдай жасау; жас отбасылар үшін қолжетімді тұрғын үй 

жүйесін дамыту; жастар арасында кәсіпкерлік қызметті  



дамыту үшін жағдай жасау, құқықтық мәдениет деңгейін арттыру, 

сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілікке тәрбиелеу жатады. 

 
Диаграммадан еліміздің түрлі аймақтарындағы жастар Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік жастар саясаты туралы хабардар 

екенін және олардың көпшілігі заңның іске асырылу барысы мен оған 

қатысу пайызы туралы хабардар болу деңгейіне қарамастан жастар 

саясаты туралы Заңды оптимизммен қабылдады. 

  Осыған орай, жастарды және жастар саясатын ақпараттық 

қамтамасыз етудi мемлекеттiк тапсырыс шеңберiнде бұқаралық 

ақпарат құралдарында жастар тақырыбы бойынша тұрақты айдарлар 

мен телерадиохабарларды қолдау және дамыту арқылы iске 

асырылып, жастарға әлеуметтiк көмек көрсетудiң ақпараттық 

қызметтерiн құру және қолдау жөнiнде шаралар жүргізілуі тиіс.  

Статистикалық деректерге 

және (немесе) зерттеу 

деректеріне, соның ішінде өз 

зерттеулеріне сілтеме 

https://railnews.kz/kz/news/4188/  

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000285  

https://pandia.ru/text/80/445/95702.php  

http://kzrefs.org/k-voprosu-o-perspektivah-molodejnoj-politiki-v-

kazahstane/index.html  

https://infourok.ru/aktualnie-problemi-molodezhnoy-politiki-v-respublike-

kazahstan-3501329.html  

https://karmakshy.gov.kz/kk/vnutrennyaya-politika/molodezhnaya-politika  

Мақсатты топтың 

қажеттіліктерін анықтау 

бойынша жұмыс туралы 

ақпарат (қажеттіліктерді 

бағалау) 

Жастар мен жастар саясатының проблемалары қазіргі кезеңде өзекті 

мәселе болып отыр. Басқа да әлеуметтік-демографиялық топтармен 

салыстырғанда жастар, прогрессивті және жаңалыққа жақын келеді. 

Оны елдің стратегиялық жоспарларын іске асырудағы мемлекеттің 

әлеуетті серіктесі ретінде қарастыру керек. Алайда, жастар осы 

әлеуметтік-демографиялық топтың белгілі бір бөлігінің 

консервативтілігін, инфантилизмін, аполитикалығын және 

деструктивті мінез-құлқын жеңген жағдайда ғана нақты әріптес бола 

алады. Бұл ретте жастар саясатына үлкен рөл беріледі, оның 

тиімділігіне жастардың тағдыры мен елдің болашағы тәуелді болады. 

Қазақстандағы жастар саясаты қаншалықты пәрменді? Ол зияткерлік, 

патриоттық, азаматтық, білімді, дені сау, экономикалық жағынан 

қамтамасыз етілген жастарды қалыптастыру мен дамыту үшін жағдай 

жасайды ма? Дәл осындай жастар адам әлеуеті – қоғам мен 

мемлекеттің одан әрі дамуының негізі ретінде қаралуы мүмкін. 

       

 

 

 

https://railnews.kz/kz/news/4188/
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000285
https://pandia.ru/text/80/445/95702.php
http://kzrefs.org/k-voprosu-o-perspektivah-molodejnoj-politiki-v-kazahstane/index.html
http://kzrefs.org/k-voprosu-o-perspektivah-molodejnoj-politiki-v-kazahstane/index.html
https://infourok.ru/aktualnie-problemi-molodezhnoy-politiki-v-respublike-kazahstan-3501329.html
https://infourok.ru/aktualnie-problemi-molodezhnoy-politiki-v-respublike-kazahstan-3501329.html
https://karmakshy.gov.kz/kk/vnutrennyaya-politika/molodezhnaya-politika


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 

Қазақстан Республикасы жастарының 

әртүрлі санаттары 

5000 29 

жасқа 

дейін 

Мемлекеттік бағдарламалар туралы 

ақпараттандырылады 

 

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 

«Республикалық студенттер қозғалысы» АСК» ҚБ Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

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

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

«Жамбыл облысы Қазақстан студенттері Альянсы» КҚ Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

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

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

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

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

«Жастар үні» ҚБ Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді. 

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

спикерлер мен қатысушылар табуға көмек 

көрсетеді.  

«qBots» ЖШС Өңірлерде іс-шараларды өткізуге және 

ақпараттарды таратуға көмек береді, 

телеграм ботқа көмек көрсетеді 

«A+company» ЖК Іс-шаралар бойынша ақпарат тарату, 

техникалық базамен қамтамасыз ету. . 

«Сұңқар» студенттер мен магистранттар кәсіподағы» ҚБ Іс-шараларды өткізуге және ақпараттарды 

таратуға көмек береді. 

«Bugin Media»  ЖШС Жоба бойынша ақпараттық қолдау 

көрсету.  

«BG Pro» ЖШС Жобаны ақпараттық бағдарламалармен 

қамтамасыз ету. 



«Daryn Online» ЖШС Жоба бойынша ақпаратпен қолдау 

көрсету, арнайы спикерлер шақырту.  

ҚР Ұлттық кітапханасы (мүдделі тарап) Жобалар үшін қатысушылар 

аудиториясы, іс-шараларды өтетін 

орынмен қамтамасыз ету, ақпараттық 

қолдау.   

Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті 

Жастар ісі жөніндегі комитет (мүдделі тарап) 

Жобалар үшін қатысушылар 

аудиториясы, іс-шараларды өтетін 

орынмен қамтамасыз ету, ақпараттық 

қолдау.   

Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық зерттеу 

университеті Жастар ісі жөніндегі комитет (мүдделі 

тарап) 

Жобалар үшін қатысушылар 

аудиториясы, іс-шараларды өтетін 

орынмен қамтамасыз ету, ақпараттық 

қолдау.   

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 

университеті Жастар ісі жөніндегі комитет (мүдделі 

тарап) 

Жобалар үшін қатысушылар 

аудиториясы, іс-шараларды өтетін 

орынмен қамтамасыз ету, ақпараттық 

қолдау.   

Massaget.kz (мүдделі тарап) Жоба бойынша ақпараттық қолдау 

көрсету.  

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

көрсету.  

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

көрсету.  

  

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

байланыс. 

 

Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай 

өлшенеді 

Қазақстан Республикасы жастарының әртүрлі 

санаттары 

Мақсатты топпен кері байланыс әр іс-шараның 

соңында жүргізілетін болады. Әр іс-шарадан кейін 

кері байланыс ретінде арнайы сауалнамалар мен 

пікірлер толтырылғызады. Оларға талдау 

жасалынады. 

    

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

жасау жоспары. 

Әлеуметтік жоба және әлеуметтік бағдарламаның мақсаты: Жастар саясаты мәселелері бойынша 

мемлекеттік бағдарламалар туралы жастардың хабардарлығын арттыру. 

Міндет Іс-шара Қысқа мерзімді және 

ұзақ мерзімді 

Индикаторлар (қысқа 

мерзімді және ұзақ мерзімді 

Өлшеу 

жиілігі 



нәтижелер нәтижелерге) 

1.Жастардың 

әртүрлі 

санаттарын 

қолдауға 

бағытталған 

іске 

асырылатын 

мемлекеттік 

бағдарламалар 

туралы халықты 

ақпараттандыру 

жөніндегі іс-

шаралар 

кешенін өткізу; 

 

Жоба бойынша 

жұмыс тобын 

құрып, ақпараттық 

жұмыстар жүргізу. 

 

Жоба бойынша 

жұмыс тобы 

құрылады. 

Ақпараттық 

материалдар 

дайындалады. 

Бекітілген жұмыс тобы; 

Әдістемелік нұсқаулықтар; 

Мақалалар;  

Посттар. 

Наурыз 

Ақпараттық қолдау 

жүргізу бойынша 

БАҚ өкілдері және 

ақпараттық 

порталдармен 

меморандумға 

отыру; 

Республикалық 

арналар және 

ақпараттық 

ақпараттық 

порталдармен 

меморандумға 

отырылады; 

Бейнесюжеттер; 

Қаралым саны;  

Пікірлер;  

БАҚ жарияланымдары; 

Посттар саны; 

Мақалалар. 

Наурыз 

2.Көрнекі үгіт 

(билбордтар), 

әлеуметтік, 

вирустық 

роликтер жасау 

және оларды 

республикалық 

телеарналарда, 

әлеуметтік 

желілерде және 

қоғамдық 

орындарда 

орналастыру/ро

тациялау; 

 

NEET («Not in 

Employment, 

Education or 

Training») 

санатындағы 

жастарға қолдау 

мақсатында көрнекі 

үгіт (билбордтар), 

ақпараттық, 

вирустық 

бейнероликтерді 

дайындау және 

оларды 

республикалық 

телеарналарда 

трасляциялау 

NEET санатындағы 

жастар саны 

анықталады. 

көрнекі үгіт 

(билбордтар), 

ақпараттық, вирустық 

бейнероликтер 

дайындалады. 

Бейнесюжеттер; 

Қаралым саны;  

Пікірлер;  

Бейнеролик сценарийі 

Ай 

сайын 

3.Әлеуметтік 

желілер мен 

телеарналар 

үшін жастар 

саясаты 

саласындағы 

маңызды 

оқиғаларды 

жариялау 

бойынша 

бейнесюжеттер 

(10 

бейнематериалд

ар) циклін 

өндіру; 

Жастар 

саясатындағы 

маңызды 

оқиғаларды 

жариялау 

мақсатсында 

«Жастарды қолдау 

ел дамуына қосқан 

инвестиция» 

тақырыбында 

бейнесюжеттер (10 

бейнематериалдар) 

циклін өндіру; 

 

Бейнесюжеттер 

дайындалады 

Бейнесюжеттер; 

Қаралым саны;  

Пікірлер;  

Бейнеролик сценарийі 

Ай 

сайын 



4.Жаңа 

қазақстандық 

патриотизм 

рухында жастар 

туралы 

әлеуметтік 

роликтерді 

дайындау және 

орналастыру. 

Роликтердің 

жалпы саны: 

кемінде 10; 

 

Жаңа қазақстандық 

патриотизм 

рухында жастар 

туралы «Патриот 

болу-парыз» атты 

әлеуметтік 

роликтер дайындау 

және орналастыру. 

 

 

 

 

«Патриот болу-

парыз» атты 

әлеуметтік роликтер 

дайындалады; 

Бейнероликтер 

республикалық 

арналарда 

орналастырылады; 

Бейнесюжеттер; 

Бейнеролик сценарийі 

Ай 

сайын 

5.Мерзімді 

баспа 

басылымдарына 

ақпараттық PR 

материалдарын 

дайындау және 

орналастыру. 

Тапсырыс 

көлемі-

республикалық, 

10 жергілікті 

титул бетінде 

кемінде 5 

мақала; 

  

Еліміздің жастар 

саясаты бойынша 

жасалып жатқан 

жұмыстарынан 

мерзімді баспа 

басылымдарына 

ақпараттық PR 

материалдарын 

дайындау және 

орналастыру.  

Баспа 

басылымдарына 

ақпараттық PR 

материалдарын 

дайындалады. 

Публикациялар; 

Фотосуреттер;  

Ай 

сайын 

6.Интернет-

ресурстарда 

(ақпараттық 

агенттіктерде)  

жастардың 

өзекті 

мәселелері 

бойынша 

ақпараттық 

материалдарды 

дайындау және 

орналастыру. 

Тапсырысты 

орындау 

көлемі-50 бірлік 

(ақпараттық 

хабарламалар) 

жыл бойы; 

Өңірлердегі 

«Жастар саясаты 

басқармаларымен» 

тығыз қарым-

қатынас орната 

отырып, интернет - 

ресурстарда 

жастардың өзекті 

мәселелері 

бойынша 

ақпараттық 

материалдарды 

дайындау және 

орналастыру. 

«Жастар саясаты 

басқармаларымен» 

тығыз қарым-қатынас 

орнатылады; 

Интернет - 

ресурстарда 

жастардың өзекті 

мәселелері бойынша 

ақпараттық 

материалдарды 

дайындалады; 

Концепция; 

Презентациялар;  

Посттар; 

Сауалнамалар; 

Қорытынды мақалалар. 

Ай 

сайын 

6.Интернет-

ресурстарда 

(ақпараттық 

агенттіктерде)  

Жастар саясатының

 көкейкесті мәселел

ері бойынша 

әдістемелік құралда

Жастар саясатының к

өкейкесті мәселелері 

анықталады. 

Публикациялар; 

Фотосуреттер;  

Қатысушылар саны. 

Ай 

сайын 



жастардың 

өзекті 

мәселелері 

бойынша 

ақпараттық 

материалдарды 

дайындау және 

орналастыру. 

Тапсырысты 

орындау 

көлемі-50 бірлік 

(ақпараттық 

хабарламалар) 

жыл бойы; 

7.Жастарды 

мемлекеттік 

қолдау 

шаралары 

туралы 

ақпараттық 

портал құру 

және 

сүйемелдеу. 

р мен 

ұсынымдар шығару 

 

 

 

Жастарды 

мемлекеттік қолдау 

шаралары туралы 

ақпараттық портал 

құру және оны 

жастар арасында 

кең қолдануға 

мүмкіндік беру. 

Жобаның жүзеге асу 

деңгейі бағаланады. 

Сайттың концепция; 

Сайтты қолданушылар 

статистикасы; 

Мақалалар; 

Баяндамалар. 

Ай 

сайын 

7.Жастарды 

мемлекеттік 

қолдау 

шаралары 

туралы 

ақпараттық 

портал құру 

және 

сүйемелдеу. 

Жастарды 

мемлекеттік қолдау 

шаралары туралы 

ақпараттық портал 

құру және оны 

жастар арасында 

кең қолдануға 

мүмкіндік беру. 

Жобаның жүзеге асу 

деңгейі бағаланады. 

Сайттың концепция; 

Сайтты қолданушылар 

статистикасы; 

Мақалалар; 

Баяндамалар. 

Ай 

сайын 

     

     

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

Іс-шара 1-ай 2-ай 3-ай 4-

ай 

5-ай 6-ай 7-ай  8-ай 

1.Жоба бойынша жұмыс тобын құрып, ақпараттық 

жұмыстар жүргізу. 

+ +       

2.NEET («Not in Employment, Education or Training») 

санатындағы жастарға қолдау мақсатында көрнекі 

үгіт (билбордтар), ақпараттық, вирустық 

бейнероликтерді дайындау және оларды 

республикалық телеарналарда трасляциялау 

  + + + + +  

3.Жастар саясатындағы маңызды оқиғаларды 

жариялау мақсатсында «Жастарды қолдау ел 

дамуына қосқан инвестиция» тақырыбында 

бейнесюжеттер (10 бейнематериалдар) циклін өндіру; 

  + + + + +  



4.Жаңа қазақстандық патриотизм рухында жастар 

туралы «Патриот болу-парыз» атты әлеуметтік 

роликтер дайындау және орналастыру. 

  + + + + +  

5.Еліміздің жастар саясаты бойынша жасалып жатқан 

жұмыстарынан мерзімді баспа басылымдарына 

ақпараттық PR материалдарын дайындау және 

орналастыру. 

   + + + +  

6.Өңірлердегі «Жастар саясаты басқармаларымен» 

тығыз қарым-қатынас орната отырып, интернет - 

ресурстарда жастардың өзекті мәселелері бойынша 

ақпараттық материалдарды дайындау және 

орналастыру. 

 + + + + + +  

7.Жастар саясатының көкейкесті мәселелері бойынша 

әдістемелік құралдар мен ұсынымдар шығару 

    + + +  

8.Жастарды мемлекеттік қолдау шаралары туралы 

ақпараттық портал құру және оны жастар арасында 

кең қолдануға мүмкіндік беру. 

    + + +  

9.Жоба бойынша қорытынды кездесу өткізу        + 

       

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

Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын 

барынша азайту стратегиясы 

Жергілікті билік органдарының 

құлықсыздығы, тиісті департаменттер 

бірлесіп жұмыс жасамайды осы жобаны 

жүзеге асыруда (саботаж), ол базаның 

құрамына әсер етуі / қиындауы мүмкін 

әлеуетті клиенттер туралы мәліметтер және 

олармен жұмыс мақсатты топқа мақсатты 

топты ақпараттандыру 

1) мемлекеттік органдар жүйесінде жоғары деңгейге қол 

жеткізу; 

2) БАҚ пен ҮЕҰ-ды халық пен мақсатты топты 

ақпараттандыру үшін байланыстыру; 

3) Хабарландыру арқылы тікелей жарнамалық құралды 

пайдалану мақсатты аймаққа арналған жарнамалық 

плакаттар мен үнпарақтар; 

4) Мақсатты топтан басқаларға жоба қатысушыларын 

іздеу аймағын кеңейту қаланың аудандары. 

Жобалық мердігерлердің жұмысының 

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

белгіленген мерзімдерінің орындалмауы, 

жұмыс сапасы қанағаттанарлықсыз, бұл 

жобаның сапасы мен мерзіміне әсер етеді. 

- жобаның бастапқы кезеңінде мердігерлер мен 

серіктестерді таңдауға мұқият қарау. 

 

 

 

 

 

 

      9. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама қызметінің баспасөз ақпарат 

құралдарында (ары қарай – БАҚ) жариялануы. 



Ақпараттық өнім (мақала, 

видеоролик, баннер, пост, 

бюллетень және т.б.) 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарлама 

кезіндегі 

ақпараттық 

өнімдердің саны 

Жарықтандыру арналары 

(теледидар, баспа басылымдары, 

интернет-порталдар, өз веб-сайты, 

әлеуметтік желілер, радио, пошта 

жәшіктері және т.б.) 

Ақпаратты

ң таралуы 

жиілігі 

Мақала 50 әлеуметтік желілер, веб-сайттар, 

баспа басылымдары 

айына бес 

рет 

Бейнеролик 25 әлеуметтік желілер, БАҚ, веб-

сайттар 

айына бес 

рет 

Ақпараттық посттар Әр іс-шараға 

сәйкес 

әлеуметтік желілер, веб-сайттар, 

интернет-порталдар  

Әр іс-шара 

алдында 

және кейін 

Бюллетень 1000 Әлеуметтік желілер мен интернет 

сайттар 

Айына бір 

рет 

Интервью 10 Теледидар, баспа басылымдары, 

интернет-порталдар, өз веб- сайты, 

әлеуметтік желілер, радио 

Жоба 

бойынша 

10 рет 

 

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

Қаржыландыру аяқталғаннан кейін қызметті 

жалғастыру және (немесе) нәтижелерді 

насихаттау мүмкіндігі 

Жоба аяқталғаннан кейін қолда бар материалдар мен 

бейнероликтерді уақыт өте қайтадан жариялап 

жастар арасында жиі—жиі тарқата отырып, жобаның 

өзектілігін насихаттап, жастар санасына әсер етеміз. 

Сонымен қатар жоба конкурстары бойыша жеңімпаз 

болып танылған тұлғаларды алдағы уақыттарда 

өткізетін өз іс-шараларымызға шақырып, тығыз 

байланыс орнатамыз. 

Тұрақтылықты қамтамасыз ету және 

(немесе) нәтижелерді одан әрі 

насихаттаудағы ұйымның рөлі қандай 

«Алматы студенттер Альянсы» ұйымы студент 

жастардың әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, 

тұрмыстық мәселелерін шешуге бағытталған ұйым 

болып табылады. ҚР жастарының кез-келген 

мәселесі біздің ұйымның басты назарында. Біз өз 

жұмысымызды жүргізу барысында ҚР жастары 

арасында жастар саясатын құнды ақпараттармен 

насихаттап, олардың өз міндеттерін ойдағыдай 

орындауына жағдай жасаймыз.  



   5-қосымша  

Нысан 

Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыру бойынша 

шығыстардың сметасы 
 

№ Шығыстардың бабтары* Өлшем 

бірлігі 

Саны Құны, 

теңгемен 

Барлығы, 

теңгемен 

Қаржыландыру көздері 

Өтініш 

беруші 

(өз 

салымы) 

Қоса 

қаржы

ландыр

удың 

басқа 

көздері 

Грант 

қаражаты 

1 Әкімшілік шығындар:  Ай 8 509 212 3 440 000 - - 3 446 000 

 1) жалақы, оның ішінде - - - 2 960 000 - - 2 960 000 

 Жоба жетекшісі (ұйым басшысы) ай  8 100 000  800 000  -  -  800 000  

 Жоба координаторы  ай  8  90 000  720 000  -  -  720 000  

 Үйлестіруші/бухгалтер  ай  8 90 000  720 000  -  -  720 000  

 Жоба менеджері Ай 8 90 000 720 000   720 000 

 2) әлеуметтік салық және 

әлеуметтік аударымдар 

Ай 8 31 284 250 272 - - 250 272 

 3) міндетті медициналық 

сақтандыру 

Ай 8 7 400 59 200 - - 59 200 

 4) банк қызметтері Ай 8 10 000 80 000 - - 80 000 

 Кеңсе заттары Ай 1 46 528 46 528   46 528 

 Почта қызметтері Ай 1 50 000 50 000 - - 50 000 

2 Материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету, оның ішінде: 

- - - 150 000 - - 150 000 

 Фотоаппарат Дана 2 75000 150 000 - - 150 000 

3 Тура шығыстар:       7 566 000 

 1) Жоба бойынша жұмыс тобын 

құрып, ақпараттық жұмыстар 

жүргізу. 

       

 Дизайнер қызметі қызмет 1 100 000 100 000 - - 100 000 

 2) NEET («Not in Employment, 

Education or Training») санатындағы 

жастарға қолдау мақсатында 

көрнекі үгіт (билбордтар), 

ақпараттық, вирустық 

бейнероликтерді дайындау және 

оларды республикалық 

телеарналарда трасляциялау 

       



 Билбордтар қызмет 10 150 000 1 500 000 - - 1 500 000 

 Бейнеролик  қызмет 5 150 000 750 000 - - 750 000 

 3) Жастар саясатындағы маңызды 

оқиғаларды жариялау мақсатсында 

«Жастарды қолдау ел дамуына 

қосқан инвестиция» тақырыбында 

бейнесюжеттер (10 

бейнематериалдар) циклін өндіру; 

    - -  

 Бейнесюжет қызмет 10 130 000 1 300 000 - - 1 300 000 

 4) Жаңа қазақстандық патриотизм 

рухында жастар туралы «Патриот 

болу-парыз» атты әлеуметтік 

роликтер дайындау және 

орналастыру. 

    - -  

 Бейнеролик қызмет 4 100 000 400 000 - - 400 000 

 5) Еліміздің жастар саясаты 

бойынша жасалып жатқан 

жұмыстарынан мерзімді баспа 

басылымдарына ақпараттық PR 

материалдарын дайындау және 

орналастыру. 

    - -  

 Жергілікті титул бетіндегі мақала қызмет 50 10 000 500 000 - - 500 000 

 6) Өңірлердегі «Жастар саясаты 

басқармаларымен» тығыз қарым-

қатынас орната отырып, интернет - 

ресурстарда жастардың өзекті 

мәселелері бойынша ақпараттық 

материалдарды дайындау және 

орналастыру. 

    - -  

 Бейнеролик қызмет 16 100 000 1 600 000 - - 1 600 000 

 7)Жастар саясатының көкейкесті мә

селелері бойынша 

әдістемелік құралдар мен 

ұсынымдар шығару 

    - -  

 Дизайнер қызмет 1 100 000 100 000 - - 100 000 

 Редактор қызмет 1 250 000 250 000 - - 250 000 

 Баспа қызмет 500 1000 500 000 - - 500 000 

 8)Жастарды мемлекеттік қолдау 

шаралары туралы ақпараттық 

портал құру және оны жастар 

арасында кең қолдануға мүмкіндік 

беру. 

    - -  

 Сайт құру қызмет 1 500 000 500 000 - - 500 000 

 9) Жоба бойынша қорытынды 

кездесу өткізу 

    - -  



 Тәуліктік ақы (1 адам*2 күн) қызмет 1 10 000 10 000 - - 10 000 

 Тұру (1 адам * 2 күн) қызмет 1 36 000 36 000 - - 36 000 

 Жолақысы (1 адам) қызмет 1 20 000 20 000 - - 20 000 

 Барлығы:    11 162 000   11 162 000 

      _______________________________ 

      * Шығыстар әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік 

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

әлеуметтік бағдарламаға байланысты жоғарыда баяндалған шығыс түрлерінің барлығы сметада 

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

байланысты жол беріледі. 

 

 


