
        

 

ҚОРЫТЫНДЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП 

 

Грант алушы: «Ізгілікті істер» қоғамдық қоры  

Гранттың тақырыбы: «Діни қатынастар саласында консультациялық және практикалық көмек көрсету бойынша «Қауырт желінің» 

жұмысын ұйымдастыру» 

Грант сомасы: 15 755 000 (он бес миллион жеті жүз елу бес мың) теңге  

 

 1. Әлеуметік жоба аясындағы іс-шараларды сипаттаңыз (грант шартына №3 қосымшаның іс-шараларын сипаттау 

тармағына сәйкес (жобаның егжей-тегжейлі сипаттамасы) жоспарланған индикаторларға қол жеткізу деңгейін көрсете отырып, 

қорытынды есептілікті ұсыну сәтінде орындалған аралық есепте көрсетілмеген іс-шаралар бойынша сипатталған). Егер іс-шара 

аралық есепте толық көрсетілмеген болса, онда оны төменде сипаттау қажет.)  

  

1 міндет. Азаматтар мен ұйымдардың діни салаға қатысты барлық мәселелер бойынша ақпараттарға қол жеткізуін қамтамасыз 

ету, сондай-ақ бірыңғай республикалық «Қауырт желі» қызметі арқылы деструктивті діни қызметтен зардап шеккендерге 

консультациялық және психологиялық көмек көрсету.   

1 іс-шара. Діни салаға қатысты мәселелер бойынша ақпараттандыру жұмыстарын жүргізу.  

               Грант шартының №3 қосымшасының индикаторларына сәйкес «Ізгілікті істер» қоғамдық қоры тарапынан азаматтар мен 

ұйымдардың діни салаға қатысты барлық мәселелер бойынша ақпараттарға қол жеткізуін қамтамасыз ету, республикалық «Қауырт желі-

114» қызметі жайлы кеңінен ақпараттандыру  мақсатында 10 видеоролик әзірленді. (Индикатор бойынша барлығы - 10 (2-1 минуттан, 8-1 

минуттан кем емес). Растайтын құжаттар ретінде № 1 қосымша дискке жазылған электрондық нұсқалары жолданды. Барлық әзірленген 

ақпараттық материалдар (10 видеоролик) Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Дін істері комитетіне 

сараптамадан өткізу мақсатында жолданып,  2019 жылғы 18 қазанда Дін істері комитетінің сараптамасының оң  қорытындысы алынды.   

 Арнайы әзірленген видеороликтер әлеуметтік желі, яғни фейсбукқа орналастырылып (таргет жасалу негізінде), 2019 жылғы 1 

қарашадан бастап жалпы саны 60 мың оқырмандардың қараламы болды.  

 Сонымен бірге, «Дүние мүлкінен айырылмау үшін-Как не потерять имущество?» тақырыбында 500 дана буклет және «Мемлекет 

және дін» тақырыбында 150 дана  брошюра әзірленіп,  таратылды.  

 Грантты іске асыру барысында бірге Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Академиясының оқытушысы, психолог, 

эксперт, республикалық терроризм және экстремизм мәселелерінің алдын алу жөніндегі ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі Шакимова 

Лола Сергеевна және Абилдинова Айгүл Әділқызы сарапшы ретінде тартылып, пікірлер білдірді. 

 Сонымен бірге,  ҚМДБ-ның Талдықорған өңірі бойынша өкілдігі, “Иман” мешітінің ұстазы Нұрпазилов Нұрсұлтан Нұрқожаұлы 

қорытынды презентация барысында өз пікірін білдіріп, қосымша республикалық «Қазақстан» телеарнасына және республикалық  

«Қазақпарат» ақпараттық порталына «Қауырт желі-114» қызметі туралы сұхбат берді.   
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2 іс-шара. Бірыңғай республикалық «Қауырт желі» қызметін ұйымдастыру арқылы деструктивті діни қызметтен зардап 

шеккендерге консультациялық және психологиялық көмек көрсету.   

2019 жылғы 31 мамырда «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ және “Ізгілікті істер” қоғамдық қоры «Діни қатынастар 

саласында консультациялық және практикалық көмек көрсету бойынша «Қауырт желінің» жұмысын ұйымдастыру» атты 

әлеуметті жобаны жүзеге асыру туралы келісім-шартқа қол қойды.  

2019 жылғы маусым-шілде айлары аралығында “Ізгілікті істер” қоғамдық қорының жоба үйлестірушісі және маманы “Қауырт желі” 

қызметін іске асыру мақсатында Дін істері комитеті төрағасының орынбасары Хатиев Ануар Нұрманұлының қабылдауында болып, 

бірыңғай “114” қысқа нөмерін жалғастыру жөнінде тапсырма берілді.    

Осыған байланысты, “Ізгілікті істер” қоғамдық қоры Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі 

министрлігінің Телекоммуникациялар комитетіне өтініш беріп, Комитет төрағасының 2019 жылғы 10 маусым №R19001322 бұйрығына 

сәйкес “114” қысқа нөмерін “Қауырт желі” қызметін іске асыру үшін пайдалануға рұқсат алды.  

Бұйрыққа сәйкес  “Қазақтелеком” Акционерлік қоғамына хат жолданып, нәтижесінде бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының аумағы 

бойынша “Қауырт желі -114” қызметіне қалаларлық байланыс арқылы кез келген түрғын тегін түрде хабарласа алады.  

“Қазақтелеком” Акционерлік қоғамы  тарапынан «Билайн», «Теле2», «Актив», «Кссел», «Алтел» ұялы байланыс операторлары 

қосылып, кез-келген ұялы байланыс операторлары үшін тегін қоңырауларды тегін қабылдануда.   

Индикаторға сәйкес 2019 жылғы 3 маусымда «Қауырт желі-114» қызметінің  ережесі бекітіліп, жұмыс жоспары әзірленді. Сонымен 

бірге, «Қауырт желі-114» қызметіне келіп түскен қоңырауларды тіркеу журналы әзірленіп, әрбір келіп түскен қоңырауларға психолог, 

теолог, дінтанушы тарапынан талдау, яғни анализ жүргізілді.   

2019 жылғы  маусым-қараша аралығында барлығы 6035 қоңырау келіп түсті.  Оның ішінде, 2019 жылғы 31 мамыр және 29 қараша 

аралығында 403 сұрақ дін мәселесіне қатысты, 7 сұрақ (барлығы – 410 сұрақ) психологиялық қолдау көрсету туралы жүгінген.    

 

3 іс-шара. Деструктивті діни қызметтен зардап шеккендерге консультациялық және психологиялық көмек көрсету 

орталығын ашу және қызметін ұйымдастыру.  

 

Деструктивті діни қызметтен зардап шеккендерге консультациялық және психологиялық көмек көрсету орталығын ашып, орталықтың 

ережесі бекітілді. Арнайы жұмыс жоспары әзірленіп, дін саласындағы профессорлар, теологтар мен танымал психологтар қатарынан 4 

өкілінен тұратын сарапшылар пулы қалыптастырылды. Орталықтың ашылу салтанаты 2019 жылғы 2 шілдеде Алматы облысы Талдықорған 

қаласы, Төлебаев көшесі,72 –ші ғимаратта өткізілді.  

Қоғамдық қабылдаулар кестесі бекітіліп, 2019 жылғы тамыз айының 27-сі күні Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті 

Академиясының оқытушысы, психолог, эксперт, республикалық терроризм және экстремизм мәселелерінің алдын алу жөніндегі 

ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі Шакимова Лола Сергеевна Республикалық “Қауырт желі” қызметі мен деструктивті діни қызметтен 
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зардап шеккендерге консультациялық және психологиялық көмек көрсету орталығында қоғамдық қабылдау шарасын және қызметкерлерді 

оқыту семинар-тренингін өткізді.   

2019 жылғы қыркүйек айынан бастап,  Алматы облыстық білім басқармасымен бірге Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 

комитеті Академиясының оқытушысы, психолог, эксперт, республикалық терроризм және экстремизм мәселелерінің алдын алу жөніндегі 

ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі Шакимова Лола Сергеевна және Абилдинова Айгүл Әділқызын тарта отырып, арнаулы орта оқу 

орындары мен колледждерде көшпелі қабылдаулар жүргізілуде. Қабылдау нәтижесі бойынша 300-ден астам азаматтармен жеке 

консультациялық қабылдау жүргізілді. Колледж студенттерінің арасынан әпкесінің «Еһоба куәгерлері» қатарына тарту деректері бар 

екендігі анықталып, толыққанды түсіндіру жүргізілді.  

Жалпы қамтылған колледждер:  

1. «Алматы облысының қызмет көрсету және тамақтандыру саласындағы инновациялық технологиялар колледжі» мемлекеттік 

коммуналдық қазыналық кәсіпорыны; 

2. Талғар политехникалық колледжі; 

3. Еңбекшіқазақ ауданы Есік гуманитарлық-экономикалық колледжі; 

4. Есік қаласының медициналық колледжі (жеке меншік колледжі); 

5. Шелек политехникалық колледжі; 

6. Қаракемер кәсіптік колледжі; 

7. Талғар медициналық колледжі; 

8. Санжар Жандосов атындағы Қаскелең кәсіптік-техникалық колледжі.  

9. Есік қаласындағы Жетісу заң колледжі; 

10. Талғар агробизнес және менеджмент колледжі.  

Сонымен қатар, дін саласындағы консультациялық жұмыстармен 300 адам қамтылып, жалпы психологиялық және дін сұрақтары 

бойынша 604 адам қамтылды.  

Қызмет алған азаматтардың жалпы санының 3% -нан кері байланыс жүргізу мақсатында сауалнамалар жүргізіліп, қорытындысы 

шығарылды. Сауалнамаға қатысқандардың саны-20 респондент.  

Атқарылған жұмыстар бойынша фото материалдар қосымша тіркелді.  

  

2 міндет. Орталықтың қызметін ұйымдастыруда мемлекеттік органдармен және ұқсас орталықтармен өзара іс-қимыл бойынша 

деструктивті діни ағымдардан зардап шеккен адамдарға консультативтік көмек көрсету бойынша «колл-центр» қағидаты бойынша 

«Қауырт желіні» қолдау.  

  

1 іс-шара. Мемлекеттік органдармен және ұқсас орталықтармен бірлесе жұмыс атқару мақсатында меморандум жасап, тәжірибе 

алмасу мақсатында отырыс өткізу.  
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 Орталық қызметін ұйымдастыру барысында  республика аумағындағы осындай орталықтармен тәжірибе алмасу шараларын іске 

асыру мақсатында бүгінгі таңда Алматы қаласы қоғамдық даму басқармасы жанындағы кеңес беру  және оңалту орталығы, деструктивті 

және экстремистік діни ағымдардың радикалды және жалған идеологияларының ықпалына ұшыраған адамдар үшін кеңес беру, алдын 

алу және оңалту қызметтерін көрсету бойынша оңалту орталығымен меморандум жасалынып, қол қойылды.  

 Меморандумдар саны -3: 

- Алматы облысының ішкі саясат басқармасы «Талдау және болжау орталығы», 2019 жылғы 3 қазан,   

- Алматы қаласы қоғамдық даму басқармасы жанындағы кеңес беру  және оңалту орталығы (Жеке қор «SAYONE»)- 27 қыркүйек 

2019 жыл; 

- Алматы қаласы қоғамдық даму басқармасы «Талдау және мониторинг орталығы»-  27 қыркүйек 2019 жыл; 

Меморандумға қол қою шарасы бойынша қатысушылар саны-24 адам. 

  

2 шара. «Қауырт желі»  және орталық қызметі туралы ақпараттық сүйемелдеу жұмыстарын жүргізу. 

 «Қауырт желі-114»  және орталық қызметі туралы ақпараттық сүйемелдеу жұмыстарын жүргізу мақсатында Алматы облыстық 

«Жетісу» телеарнасында 2019 жылғы маусым-тамыз аралығында іскерлік байланыс негізінде жүгіртпе жолдар тегін шығарылды.       

2019 жылғы қыркүйек-қараша айлары аралығында грант қаражаты негізінде бекітілген шығындар сметасына сәйкес ақылы негізде  

беріліп, шығарылды.  

 Алматы облыстық «Жетісу» телеарнасында 2019 жылғы 3 шілдеде «Жаңалықтар»/ «Новости» топтамасында «Қауырт желі-114 іске 

қосылды» тақырыбында қазақ және орыс тілдерінде сюжет берілді.  

 Сонымен бірге,  Алматы облыстық 2019 жылғы 6 шілдеде  “Огни Алатау” газетінде “Қауырт желі-114” қызметі туралы мақала 

жарияланды.  

 2019 жылғы 13 – ші тамызда республикалық «Асыл арна»  теларнасының «Ел ішінен» бағдарламасында «Қауырт желі -114» 

қызметі туралы сюжет эфирден берілді.  Сонымен бірге, республикалық “Қазақстан” телеарнасында  республикалық “Қауырт желі” 

қызметі мен деструктивті діни қызметтен зардап шеккендерге консультациялық және психологиялық көмек көрсету орталығы жайында 

сюжет берілді. Сонымен бірге, «24 kz» телеарнасында сюжет берілді. «Қазақпарат» республикалық порталында «Қауырт желі-114» 

қызметі туралы ақпарат берілді.  

3 міндет. Қызметті тұрақты мониторингтеу және тиімділігін бағалау.  

 

1 шара. «Қауырт желі»  және орталық қызметін тұрақты мониторингтеу және тиімділігін бағалауды жүзеге асыру.  

«Қауырт желі»  және орталық қызметін тұрақты мониторингтеу және тиімділігін бағалауды жүзеге асыру үшін сарапшылар 

тартылатын болады.  

   Сарапшылардың саны 3 адамды құрайды. Сарапшылар тізіміне Қазақстан Мұсылмандары Діни басқармасының Талдықорған өңірі 

бойынша өкіл имамы Оразбаев Ардақ Нүсіпханұлы және Алматы қаласы Қоғамдық даму басқармасы жанындағы «Кеңес беру және оңалту 
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орталығы» дінтанушысы Жетпісбай Назерке Жетпісбайқызы, дінтанушы Нүсіпханов Тимур Нүсіпханұлы енді. Сарапшылар «Қауырт желі-

114» қызметіне сараптама жүргізіп, қорытындысын берді.  

  

 

Семинар, тренинг, дөңгелек үстел, форум және т. б. сияқты оқыту және ақпараттық-насихаттау іс-шараларын сипаттау кезінде кестені 

толтыра отырып, қатысушылар туралы мәліметтерді көрсетіңіз: 

 

№ Іс-шараның 

атауы 

Өткізілетін 

күні 

 

Өткізілетін 

орны 

(қала/ауыл 

мекенжайы) 

Қатысушы 

лар саны 

Қатысушы

лардың 

санаттары 

Тартылған 

сарапшылар  

Жоспарланған 

іс-шаралардың 

орындалу 

толықтығы 

 

Растайтын 

құжаттары 

бар №___ 

қосымша 

1.  Республикалық 

“Қауырт желі” 

қызметі мен 

деструктивті діни 

қызметтен зардап 

шеккендерге 

консультациялық 

және 

психологиялық 

көмек көрсету 

орталығының 

ресми түрде іске 

қосылу шарасы 

02.07.2019 

жыл 

Алматы облысы 

Талдықорған 

қаласы, 

Төлебаев көшесі 

72, “Тұран” 

бизнес 

орталығының 

“221” -ші 

бөлмесі (2 қабат) 

20 адам «Нұр Отан» 

партиясы 

Алматы 

облыстық 

филиалы 

және ҚМДБ, 

православ 

шіркеуінің 

өкілдері, 

БАҚ 

өкілдері 

“Нұр Отан” 

партиясы 

Алматы 

облыстық 

филиалының 

партиялық 

бақылау 

инспекторы 

Талданбаева 

Элеонора 

Иманғазықызы

ҚМДБ-ның 

Талдықорған 

өңірі бойынша 

өкілдігі, “Иман” 

мешітінің ұстазы 

Нұрпазилов 

Нұрсұлтан 

Жоспарланған іс-

шара толығымен 

орындалып, БАҚ 

беттерінде 

атқарылған іс-

шаралар туралы 

мақалалар мен 

сюжеттер берілді 

Бағдарлама, 

сюжет, 

мақала, 

эфирлік 

анықтама 

№ 3 қосымша 
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Нұрқожаұлы, 

Талдықорған 

қаласы орыс 

православиелік 

шіркеуінің өкілі  

Матлашов 

Александр 

Александрович 

 

№ Іс-шараның 

атауы 

Өткізілетін 

күні 

 

Өткізілетін 

орны 

(қала/ауыл 

мекенжайы) 

Қатысушы 

лар саны 

Қатысушы

лардың 

санаттары 

Тартылған 

сарапшылар  

Жоспарланған 

іс-шаралардың 

орындалу 

толықтығы 

 

Растайтын 

құжаттары 

бар №___ 

қосымша 

2.  Республикалық 

“Қауырт желі” 

қызметі мен 

деструктивті діни 

қызметтен зардап 

шеккендерге 

консультациялық 

және 

психологиялық 

көмек көрсету 

орталығының 

қоғамдық 

қабылдау шарасы 

27.08.2019 

жыл 

Алматы облысы 

Талдықорған 

қаласы, 

Төлебаев көшесі 

72, “Тұран” 

бизнес 

орталығының 

“221” -ші 

бөлмесі (2 қабат) 

20 адам БАҚ 

өкілдері, 

оның ішінде 

«Жетісу», 

«Огни 

Алатау» 

газеттерінің 

тілшілері, 

орталық 

қызметкерле

рі, сұраныс 

білдірген 

азаматтар 

Шакимова 

Лола Сергеевна 

- Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық 

қауіпсіздік 

комитеті 

Академиясының 

оқытушысы, 

психолог, 

эксперт, 

республикалық 

терроризм және 

экстремизм 

мәселелерінің 

Жоспарланған іс-

шара толығымен 

орындалып, БАҚ 

беттерінде 

атқарылған іс-

шаралар туралы 

мақалалар  берілді 

Бағдарлама, 

видео, фото 

№ 4 қосымша 
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алдын алу 

жөніндегі 

ақпараттық 

түсіндіру 

тобының мүшесі  

 

№ Іс-шараның 

атауы 

Өткізілетін 

күні 

 

Өткізілетін 

орны 

(қала/ауыл 

мекенжайы) 

Қатысушы 

лар саны 

Қатысушы

лардың 

санаттары 

Тартылған 

сарапшылар  

Жоспарланған 

іс-шаралардың 

орындалу 

толықтығы 

 

Растайтын 

құжаттары 

бар №___ 

қосымша 

3.  Республикалық 

“Қауырт желі” 

қызметі мен 

деструктивті діни 

қызметтен зардап 

шеккендерге 

консультациялық 

және 

психологиялық 

көмек көрсету 

орталығының 

ұқсас 

орталықтармен 

меморандумға қол 

қою рәсімі 

03.10.2019 

жыл 

Алматы облысы, 

Талдықорған 

қаласы «Жетісу 

медиа» алаңы 

23 адам Алматы 

облысының 

ішкі саясат 

басқармасы 

«Талдау 

және болжау 

орталығы» 

және 

Республикал

ық “Қауырт 

желі” 

қызметі мен 

деструктивті 

діни 

қызметтен 

зардап 

шеккендерге 

консультаци

Ескендіров 

Олжас 

Ақымбекович- 

Алматы 

облысының ішкі 

саясат 

басқармасы 

«Талдау және 

болжау 

орталығы» 

КММ-нің 

директоры 

Жоспарланған іс-

шара толығымен 

орындалды, 

меморандум 

қабылданды, 

әлеуметтік 

желілер мен БАҚ 

беттерінде 

мақалалар 

жарияланды 

Фото суреттер 

№ 5 қосымша 



8 

 

 
 

ялық және 

психологиял

ық көмек 

көрсету 

орталығыны

ң 

қызметкерле

рі 

 

Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды көпшілік алдындағы презентациясы  

 

№ Іс-шараның 

атауы 

Өткізілетін 

күні 

 

Өткізілетін 

орны 

(қала/ауыл 

мекенжайы) 

Қатысушы 

лар саны 

Қатысушы

лардың 

санаттары 

Тартылған 

сарапшылар  

Жоспарланған 

іс-шаралардың 

орындалу 

толықтығы 

 

Растайтын 

құжаттары 

бар №___ 

қосымша 

4.  Жоба 

нәтижелерінің 

қорытындысы 

бойынша 

презентация 

өткізу 

28.11.2019 

жыл 

Алматы облысы, 

Талдықорған 

қаласы 

«Ардагерлер 

үйі» мәжіліс 

залы 

25 адам ҚМДБ-ның 

Талдықорға

н өңірі 

бойынша 

өкілдігі, 

және 

Республикал

ық “Қауырт 

желі” 

қызметі мен 

деструктивті 

діни 

қызметтен 

ҚМДБ-ның 

Талдықорған 

өңірі бойынша 

өкілдігі, “Иман” 

мешітінің ұстазы 

Нұрпазилов 

Нұрсұлтан 

Нұрқожаұлы 

Жоспарланған іс-

шара толығымен 

орындалды, 

әлеуметтік 

желілер мен БАҚ 

беттерінде 

мақалалар 

жарияланды 

Фото суреттер 

№ 7 қосымша 
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зардап 

шеккендерге 

консультаци

ялық және 

психологиял

ық көмек 

көрсету 

орталығыны

ң 

қызметкерле

рі, БАҚ 

өкілдері мен 

тұрғындар 

 

 

Кестені толтырыңыз және жоспарланған нәтижелердің алынған нәтижелерге сәйкестігін сипаттаңыз 

 

Жобаның мақсаты: 

Діни қатынастар саласында консультациялық және практикалық көмек көрсету бойынша «Қауырт 

желінің» жұмысын ұйымдастыру, азаматтардың діни сауаттылығын арттыру 

 

Жобаның ұзақ мерзімді нәтижесі: Консультациялық және психологиялық көмек көрсетудің нәтижесінде азаматтардың көзқарасы 

дәстүрлі бағытқа бет бұрып, қоғамға тиісті пайдасын іске асуға септігін тигізеді. «Қауырт желі» 

қызметін ақпараттық сүйемелдеу жүргізу арқылы бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен 

тұрғындарға ақпараттандыруға қол жеткізілетін болады. 

 

Міндет Міндеттің 

аясындағы іс-

шаралар 

 

Зерттеу нәтижелері 

бойынша алынған 

өнімдер 

(іс-шараларға) 

Қысқа мерзімді қол 

жеткізілген нәтижелер 

(міндеттерге) 

Индикаторлар 

жоспар іс жүзінде 
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Азаматтар мен 

ұйымдардың 

діни салаға 

қатысты барлық 

мәселелер 

бойынша 

ақпараттарға 

қол жеткізуін 

қамтамасыз ету, 

сондай-ақ 

бірыңғай 

республикалық 

«Қауырт желі» 

қызметі арқылы 

деструктивті 

діни қызметтен 

зардап 

шеккендерге 

консультациялы

қ және 

психологиялық 

көмек көрсету 

Діни салаға қатысты 

мәселелер бойынша 

ақпараттандыру 

жұмыстарын жүргізу  

1. Уәкілетті органмен 

келісілген буклет 

 

2. Уәкілетті органмен 

келісілген брошюра 

 

3. Уәкілетті органмен 

келісілген видеоролик 

 

4. Уәкілетті органмен 

келісілген видеоролик 

сценарийлері 

 

5. Сарапшылар 

пікірлері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дүние мүлкінен айырылмау 

үшін-Как не потерять 

имущество?» тақырыбында 500 

дана буклет әзірленіп, 

таратылды.  

 

 «Мемлекет және дін» 

тақырыбында 150 дана  брошюра 

әзірленіп, таратылды.  

 

Республикалық «Қауырт желі-

114» қызметі жайлы кеңінен 

ақпараттандыру  мақсатында 10 

видеоролик әзірленді. 

(Индикатор бойынша барлығы - 

10 (2-1 минуттан, 8-1 минуттан 

кем емес). Барлық әзірленген 

ақпараттық материалдар (10 

видеоролик) Қазақстан 

Республикасының ақпарат және 

қоғамдық даму министрлігінің 

Дін істері комитетіне 

сараптамадан өткізу мақсатында 

жолданып,  2019 жылғы 18 

қазанда Дін істері комитетінің 

сараптамасының оң  

қорытындысы алынды.   

 

Видеоролик сценарилері 

әзірленіп, нәтижесінде 10 

видеоролик дайындалды.  

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық 

1. Уәкілетті 

органмен 

келісілген буклет 

саны - 1 

2. Буклет таралымы 

-500 

3. Уәкілетті 

органмен 

келісілген брошюра 

саны-1 

4. Брошюра 

таралымы-150 

5. Уәкілетті 

органмен 

келісілген 

видеоролик саны-

10 

6. Уәкілетті 

органмен 

келісілген 

видеоролик 

сценарийлері саны- 

10 (2-1 минуттан, 

8-1 минуттан кем 

емес) 

1. Уәкілетті 

органмен 

келісілген буклет 

саны - 1 

2. Буклет 

таралымы-500 

3. Уәкілетті 

органмен 

келісілген брошюра 

саны-1 

4. Брошюра 

таралымы-150 

5. Уәкілетті 

органмен 

келісілген 

видеоролик саны-

10 

6. Уәкілетті 

органмен 

келісілген 

видеоролик 

сценарийлері саны 

- 10 (2-1 минуттан, 

8-1 минуттан кем 

емес) 
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қауіпсіздік комитеті 

Академиясының оқытушысы, 

психолог, эксперт, 

республикалық терроризм және 

экстремизм мәселелерінің алдын 

алу жөніндегі ақпараттық 

түсіндіру тобының мүшесі 

Шакимова Лола Сергеевна және 

Абилдинова Айгүл Әділқызы 

сарапшы ретінде тартылып, 

пікірлер білдірді. 

       Сонымен бірге, 

Иманғазықызы ҚМДБ-ның 

Талдықорған өңірі бойынша 

өкілдігі, “Иман” мешітінің 

ұстазы Нұрпазилов Нұрсұлтан 

Нұрқожаұлы қорытынды 

презентация барысында өз 

пікірін білдіріп, қосымша 

республикалық «Қазақстан» 

телеарнасына және 

республикалық  «Қазақпарат» 

ақпараттық порталына «Қауырт 

желі-114» қызметі туралы сұхбат 

берді.   

 

Арнайы әзірленген 

видеороликтер әлеуметтік желі, 

яғни фейсбукқа орналастырылып 

(таргет жасалу негізінде), барлық 

әлеуметтік желіге инстаграмм, 

Вконтакте таратылды.   

 

7.Сарапшылар 

пікірлері саны – 

кемінде 2 

8. Видеороликтер 

тарату каналдары – 

3 

 

9. Қаралым саны - 

5000 

 

 

7.Сарапшылар 

пікірлері саны - 3 

 

8. Видеороликтер 

тарату каналдары - 

3 

 

9. Қаралым саны – 

129 059 
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2019 жылғы 1 қарашадан бастап 

жалпы саны 60 мың 

оқырмандардың қараламы 

болды. 

 Бірыңғай 

республикалық 

«Қауырт желі» 

қызметін 

ұйымдастыру 

арқылы деструктивті 

діни қызметтен 

зардап шеккендерге 

консультациялық 

және психологиялық 

көмек көрсету 

1. «Қауырт желінің» 

ережесі 

2. «Қауырт желінің» 

жұмыс жоспары 

3. Жұмыс жоспраы 

бойынша атқарылған 

жұмыстар есебі 

4. Қоңырауларды 

тіркеу журналының 

көшірмесі 

5.Қоңыраулар анализі 

2019 жылғы 3 маусымда «Қауырт 

желі-114» қызметінің  ережесі 

бекітілді.  

 

2019 жылғы 3 маусымда 

«Қауырт желі-114» қызметінің  

ережесі бекітіліп, жұмыс 

жоспары әзірленді. Жұмыс 

жоспарында жалпы 10 тармақ 

қамтылған.  

 

«Діни қатынастар саласында 

консультациялық және 

практикалық көмек көрсету 

бойынша «Қауырт желінің» 

жұмысын ұйымдастыру» 

жөніндегі жұмыс жоспарға 

сәйкес атқарылған жұмыстар 

есебі қосымша ұсынылды.  

 

Қоңырауларды тіркеу журналы 

жалпы 6035 қоңырауды тіркеп, 

көшірмесі қосымша ұсынылды.  

 

2019 жылғы  маусым-қараша 

1. «Қауырт 

желінің» 

ережесінің болуы – 

1  

2. «Қауырт 

желінің» жұмыс 

жоспары саны - 1 

3. Жұмыс жоспраы 

бойынша 

атқарылған 

жұмыстар есебі 

саны – 1  

4. Қоңырауларды 

тіркеу журналының 

көшірмесі саны - 1 

5. Көрсетілген 

көмек саны - 400 

6. Қоңыраулар 

1. «Қауырт 

желінің» 

ережесінің болуы – 

1  

2. «Қауырт 

желінің» жұмыс 

жоспары саны - 1 

3. Жұмыс жоспраы 

бойынша 

атқарылған 

жұмыстар есебі 

саны – 1  

4. Қоңырауларды 

тіркеу журналының 

көшірмесі саны - 1 

5. Көрсетілген 

көмек саны - 407 

6. Қоңыраулар 
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аралығында барлығы 6035 

қоңырау келіп түсті.  Оның 

ішінде, 2019 жылғы 31 мамыр 

және 29 қараша аралығында 403 

сұрақ дін мәселесіне қатысты, 7 

сұрақ (барлығы – 410 сұрақ) 

психологиялық қолдау көрсету 

туралы жүгінген.    

 

 «Қауырт желі-114» қызметіне 

келіп түскен қоңырауларды 

тіркеу журналы әзірленіп, әрбір 

келіп түскен қоңырауларға 

психолог, теолог, дінтанушы 

тарапынан талдау, яғни анализ 

жүргізілді. 

Анализ қорытындысы қосымша 

ұсынылды.  

   

анализі - 1 

 

 

анализі - 1 

 

 Деструктивті діни 

қызметтен зардап 

шеккендерге 

консультациялық 

және психологиялық 

көмек көрсету 

орталығын ашу және 

қызметін 

ұйымдастыру   

1. Орталық ережесі 

 

2. Орталықтың жұмыс 

жоспары 

 

3. Қоғамдық 

қабылдаулар кестесі 

 

4. Қабылдау мен кеңес 

2019 жылғы 3 маусымда 

деструктивті діни қызметтен 

зардап шеккендерге 

консультациялық және 

психологиялық көмек көрсету   

орталығының ережесі бекітілді.  

 

2019 жылғы 3 маусымда 

деструктивті діни қызметтен 

зардап шеккендерге 

консультациялық және 

психологиялық көмек көрсету   

орталығының жұмыс жоспары 

бекітілді. Жұмыс жоспарында 

1. Орталық ережесі 

- 1 

2. Орталықтың 

жұмыс жоспары  

саны - 1 

3. Қоғамдық 

қабылдаулар 

кестесі - 1 

4. Қабылдау мен 

кеңес алу 

1. Орталық ережесі 

- 1 

2. Орталықтың 

жұмыс жоспары  

саны - 1 

3. Қоғамдық 

қабылдаулар 

кестесі - 1 

4. Қабылдау мен 

кеңес алу 
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алу журналының 

көшірмесі 

 

5.Тартылатын 

сарапшылар пулының 

тізімі 

 

6. Кері байланыс 

сауалнамалары 

көшірмесі 

 

7. Өткізілген 

кабылдаулар мен 

кеңес алулар бойынша 

анализ 

 

8. Фотолар 

 

жалпы 10 тармақ қамтылған.  

 

Республикалық “Қауырт желі-

114” қызметі мен деструктивті 

діни қызметтен зардап 

шеккендерге консультациялық 

және психологиялық көмек 

көрсету орталығының 

азаматтарды (тұрғындарды) 

қабылдау кестесі 2019 жылғы 3 

маусымда бектіліп, баспа 

басылымдарында жарияланып,  

кеңсе маңдайшасына ілінді.  

 

Республикалық “Қауырт желі-

114” қызметі мен деструктивті 

діни қызметтен зардап 

шеккендерге консультациялық 

және психологиялық көмек 

көрсету орталығының 

азаматтарды қабылдау мен кеңес 

алу журналдары арналып, 

көшірмелері қосымша 

ұсынылды.  

 

 

Қабылдау нәтижесі бойынша 

300-ден астам азаматтармен жеке 

консультациялық қабылдау 

жүргізілді 

Сонымен қатар, дін саласындағы 

консультациялық жұмыстармен 

журналының 

көшірмесі - 1 

5. Қабылданғандар 

мен кеңес алғандар 

саны - 600 

6.Тартылатын 

сарапшылар 

пулының тізімі - 1 

7. Тартылатын 

сарапшылар саны - 

4 

8. Кері байланыс 

сауалнамалары 

көшірмесі саны - 

Кемінде 3% жалпы 

сұранғандар 

санынан 

9. Өткізілген 

кабылдаулар мен 

кеңес алулар 

бойынша анализ – 

1  

10. Фотолар саны – 

кемінде 5 

журналының 

көшірмесі - 2 

5. Қабылданғандар 

мен кеңес алғандар 

саны - 604 

6.Тартылатын 

сарапшылар 

пулының тізімі - 1 

7. Тартылатын 

сарапшылар саны - 

4 

8. Кері байланыс 

сауалнамалары 

көшірмесі саны – 

20 

 

9. Өткізілген 

кабылдаулар мен 

кеңес алулар 

бойынша анализ – 

1  

10. Фотолар саны – 

10 
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300 адам қамтылып, жалпы 

психологиялық және дін 

сұрақтары бойынша 604 адам 

қамтылды.  

 
 

Арнайы жұмыс жоспары 

әзірленіп, дін саласындағы 

профессорлар, теологтар мен 

танымал психологтар қатарынан 

сарапшылар пулы 

қалыптастырылды. 

 

Қазақстан Республикасы 

Ұлттық қауіпсіздік комитеті 

Академиясының оқытушысы, 

психолог, эксперт, 

республикалық терроризм және 

экстремизм мәселелерінің алдын 

алу жөніндегі ақпараттық 

түсіндіру тобының мүшелері 

Шакимова Лола Сергеевна және 

Абилдинова Айгүл Әділқызы 

әрқайсысы 2 реттен қоғамдық 

қабылдаулар жүргізді.  

 

Қызмет алған азаматтардың 

жалпы санының 3% -нан кері 

байланыс жүргізу мақсатында 

сауалнамалар жүргізіліп, 

қорытындысы шығарылды. 

Сауалнамаға қатысқандардың 

саны-20 респондент.  

 

Өткізілген қабылдаулар мен 
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кеңес алулар бойынша талдау 

жүргізіліп, қосымша тізім 

ұсынылды.  

 

2-міндет. 

Орталықтың 

қызметін 

ұйымдастыруда 

мемлекеттік 

органдармен 

және ұқсас 

орталықтармен 

өзара іс-қимыл 

бойынша 

деструктивті 

діни ағымдардан 

зардап шеккен 

адамдарға 

консультативтік 

көмек көрсету 

бойынша «колл-

центр» қағидаты 

бойынша 

«Қауырт желіні» 

қолдау.  

 

 

Мемлекеттік 

органдармен және 

ұқсас орталықтармен 

бірлесе жұмыс 

атқару мақсатында 

меморандум жасап, 

тәжірибе алмасу 

мақсатында отырыс 

өткізу   

1. Отырыс 

бағдарламасы 

2. Отырыс хаттамасы 

3. Ұсыныстар тізімі 

4. Қатысушылар тізімі 

 

5. Қол қойылған 

меморандум  

 

6. Фото 

 

7. Пресс релиз 

 

8. БАҚ-ғы жариялым 

саны 

 

Орталық қызметін ұйымдастыру 

барысында  республика 

аумағындағы осындай 

орталықтармен тәжірибе алмасу 

шараларын іске асыру 

мақсатында бүгінгі таңда 

Алматы қаласы қоғамдық даму 

басқармасы жанындағы кеңес 

беру  және оңалту орталығы, 

деструктивті және экстремистік 

діни ағымдардың радикалды 

және жалған идеологияларының 

ықпалына ұшыраған адамдар 

үшін кеңес беру, алдын алу және 

оңалту қызметтерін көрсету 

бойынша оңалту орталығымен 

меморандум жасалынып, қол 

қойылды. Бағдарлама қосымша 

ұсынылды.  

Меморандумға қол қою рәсімі 

бойынша қабылданған 

ұсыныстар мен шешімдер 

жөнінде хаттама толтырылды.  

Хаттама қосымша ұсынылды.  

 

Хаттама қорытындысына 

ұсыныстар әзірленіп, ұсынылды. 

 

Меморандумға қол қою рәсіміне 

1. Отырыс 

бағдарламасы саны 

- 1 

2. Отырыс 

хаттамасы - 1 

3. Ұсыныстар тізімі 

- 1 

4. Қатысушылар 

тізімі - 1 

5. Қатысушылар 

саны - 20 

6. Қол қойылған 

меморандум саны - 

3 

7. Фото – кемінде 5 

8. Пресс релиз – 

кемінде 1 

9. БАҚ-ғы 

жариялым саны  – 

кемінде 2 

1. Отырыс 

бағдарламасы саны 

- 1 

2. Отырыс 

хаттамасы - 1 

3. Ұсыныстар тізімі 

- 1 

4. Қатысушылар 

тізімі - 1 

5. Қатысушылар 

саны - 20 

6. Қол қойылған 

меморандум саны - 

3 

7. Фото – 13 

8. Пресс релиз –1 

9. БАҚ-ғы 

жариялым саны  – 4 
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қатысқандардың тізімі ұсынылды 

 

Меморандумдар саны -3: 

Алматы облысының ішкі саясат 

басқармасы «Талдау және 

болжау орталығы», 2019 жылғы 

3 қазан,   

Алматы қаласы қоғамдық даму 

басқармасы жанындағы кеңес 

беру  және оңалту орталығы 

(Жеке қор «SAYONE»)- 27 

қыркүйек 2019 жыл; 

Алматы қаласы қоғамдық даму 

басқармасы «Талдау және 

мониторинг орталығы»-  27 

қыркүйек 2019 жыл; 

Меморандумға қол қою рәсімінің 

фотолары қосымша ұсынылды 

Пресс-релиз әзірленіп, БАҚ-тарға 

және қосымша ұсынылды.  

БАҚ-тарда және әлеуметтік 

желілерде аталған іс-шара 

жарияланды.  

 

 

 «Қауырт желі»  және 

орталық қызметі 

туралы ақпараттық 

сүйемелдеу 

1. БАҚ-ғы жүгіртпе 

жолы 

«Қауырт желі-114»  және 

орталық қызметі туралы 

ақпараттық сүйемелдеу 

жұмыстарын жүргізу мақсатында 

1. БАҚ-ғы жүгіртпе 

жолдары саны - 1 

2. Жүгіртпе жолы 

1. БАҚ-ғы жүгіртпе 

жолдары саны - 1 

2. Жүгіртпе жолы 
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жұмыстарын жүргізу     

2. Жүгіртпе жолы 

бойынша эфирлік 

анықтама 

3. БАҚ-ғы сюжеттер 

4. Сюжеттер бойынша 

эфирлік анықтама 

Алматы облыстық «Жетісу» 

телеарнасында 2019 жылғы 

маусым-тамыз аралығында 

іскерлік байланыс негізінде 

жүгіртпе жолдар тегін 

шығарылды.       2019 жылғы 

қыркүйек-қараша айлары 

аралығында грант қаражаты 

негізінде бекітілген шығындар 

сметасына сәйкес ақылы негізде  

беріліп, шығарылды. 

 

Алматы облыстық «Жетісу» 

телеарнасының эфирлік 

анықтамалар берілді.  

 

2019 жылғы 13 – ші тамызда 

республикалық «Асыл арна»  

теларнасының «Ел ішінен» 

бағдарламасында «Қауырт желі -

114» қызметі туралы, 

«Қазақстан» телеарнасында -2 

сюжет, «24 kz» телеарнасында -2, 

«Қазақпарат» республикалық 

порталында «Қауырт желі-114» 

қызметі туралы ақпарат берілді. 

 

Шығарылған материалдар 

бойынша эфирлік анықтамалар 

ұсынылды.  

  

 

 

бойынша эфирлік 

анықтама саны - 2 

3. БАҚ-ғы 

сюжеттер саны - 6 

4. Сюжеттер 

бойынша эфирлік 

анықтама саны  - 6 

5. Тарату 

каналдары- 4 

бойынша эфирлік 

анықтама саны - 4 

3. БАҚ-ғы 

сюжеттер саны - 7 

4. Сюжеттер 

бойынша эфирлік 

анықтама саны  - 6 

5. Тарату 

каналдары- 4 
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3-міндет. 

Қызметті 

тұрақты 

мониторингтеу 

және тиімділігін 

бағалау 

«Қауырт желі»  және 

орталық қызметін 

тұрақты 

мониторингтеу және 

тиімділігін 

бағалауды жүзеге 

асыру 

 

1. Қызметтер 

тиімділігін бағалауды 

қамтитын мониторинг 

жүргізу бойынша 

жоспар 

2. Қызметтер 

тиімділігін бағалауды 

қамтитын мониторинг 

жүргізу бойынша есеп 

 

3. Мониторингке 

тартылатын 

сарапшылар тізімі 

4. Мониторингке 

сарапшылар 

түйіндемелері  

5. Әдістемелік 

ұсыныстар тізімі 

6. Фотолар 

«Қауырт желі»  және орталық 

қызметін тұрақты мониторингтеу 

және тиімділігін бағалауды 

жүзеге асыру үшін сарапшылар 

тартылып, жұмыс жоспары 

бекітілді. Қосымша жұмыс 

жоспары ұсынылды. 

 

  Сарапшылардың саны 3 адамды 

құрайды. Сарапшылар тізімі 

ұсынылды.  

 

 

 

 Қазақстан Мұсылмандары Діни 

басқармасының Талдықорған 

өңірі бойынша өкіл имамы 

Оразбаев Ардақ Нүсіпханұлы 

және Алматы қаласы Қоғамдық 

даму басқармасы жанындағы 

«Кеңес беру және оңалту 

орталығы» дінтанушысы 

Жетпісбай Назерке 

Жетпісбайқызы, дінтанушы 

Нүсіпханов Тимур Нүсіпханұлы 

енді. 

 

Сарапшылар тарапынан 

әдістемелік ұсыныстар әзірленіп, 

берілді.  

 

 

1. Қызметтер 

тиімділігін 

бағалауды 

қамтитын 

мониторинг 

жүргізу бойынша 

жоспарының болуы 

- 1 

2.Қызметтер 

тиімділігін 

бағалауды 

қамтитын 

мониторинг 

жүргізу бойынша 

есептің болуы - 1 

3. Мониторингке 

тартылатын 

сарапшылар тізімі 

саны - 1 

4. Мониторингке 

тартылатын 

сарапшылар саны - 

3 

5. Мониторингке 

сарапшылар 

түйіндемелері саны 

1. Қызметтер 

тиімділігін 

бағалауды 

қамтитын 

мониторинг 

жүргізу бойынша 

жоспарының болуы 

- 1 

2.Қызметтер 

тиімділігін 

бағалауды 

қамтитын 

мониторинг 

жүргізу бойынша 

есептің болуы - 1 

3. Мониторингке 

тартылатын 

сарапшылар тізімі 

саны - 1 

4. Мониторингке 

тартылатын 

сарапшылар саны - 

3 

5. Мониторингке 

сарапшылар 

түйіндемелері саны 
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 - 3 

6.Әдістемелік 

ұсыныстар тізімі 

саны - 1 

7. Фотолар саны – 

кемінде 5 

- 3 

6.Әдістемелік 

ұсыныстар тізімі 

саны - 1 

7. Фотолар саны –5 

 

Шарт 

талаптарына 

сәйкес жоба 

нәтижелерінің 

қорытынды 

көпшілік 

алдындағы 

презентациясы 

Жоба нәтижелерінің 

қорытындысы 

бойынша 

презентация өткізу  

1.Шара бағдарламасы 

 

2.Қатысушылар тізімі 

 

3. Презентация 

 

4. Фото 

 

5. Бейнежазба 

 

6. Баспасөз баяны 

 

7.БАҚ-та жарияланған 

2019 жылғы 28 қарашада шарт 

талаптарына сәйкес жоба 

нәтижелерінің қорытындысы 

бойынша презентацияның 

бағдарламасы әзірленіп, 

өткізілді.  

 

Қатысушылар тізімі қосымша 

ұсынылды.  

 

Қорытынды презентация 

әзірленіп, қатысушылар 

назарына ұсынылды.  

 

 

Фотолар қосымша тапсырылды.  

 

Республикалық «Қазақстан» 

телеарнасы арқылы бейнежазба 

жазылып, сюжет берілді.  

 

1.Шара 

бағдарламасының 

болуы - 1 

2.Қатысушылар 

тізімі саны - 1 

3.Қатысушылар 

саны – кемінде 20 

3. Презентация 

саны -1 

4. Фото саны – 

кемінде 5 

5. Бейнежазба саны 

- 1 

6.Тарату каналдары 

- 2 

7.Баспасөз баяны 

1.Шара 

бағдарламасының 

болуы - 1 

2.Қатысушылар 

тізімі саны - 1 

3.Қатысушылар 

саны –  20 

3. Презентация 

саны -1 

4. Фото саны –6 

5. Бейнежазба саны 

- 1 

6.Тарату каналдары 

- 2 

7.Баспасөз баяны 

саны - 2 
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мәліметтер  

 

Баспасөз баяны Алматы 

облыстық «Жетісу», «Огни 

Алатау» газеттері мен 

Республикалық «Қазақстан» 

телеарнасына берілді. Қосымша 

баспасөз баяны ұсынылды.  

 

Республикалық «Қазақстан» 

телеарнасы арқылы сюжет және 

Алматы облыстық «Жетісу», 

«Огни Алатау» газеттерінде 

мақала  берілді.  

саны - 1 

8.БАҚ-та 

жарияланған 

мәліметтер саны – 

кемінде 2 

8.БАҚ-та 

жарияланған 

мәліметтер саны – 

3 

 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ЖАЛПЫ ИНДИКАТОРЛАРЫ 

Индикатор 

 

Жоспар Іс жүзінде 

әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде 

қамтылған халық саны 

1000 1014 

жобаның жағдайға оң әсерін белгілейтін 

тікелей бенефициарлардың саны 

200 200 

мемлекеттік емес секторды білдіретін 

әлеуметтік жобаны іске асыруға тартылған 

серіктестердің саны (бар болса) 

                          4 4  

 

Жоспардан жоба бойынша ауытқу негіздемесін сипаттаңыз: Жоба бойынша жоспарланған іс-шаралардың барлығы ауытқусыз 

жоспарға сәйкес орындалып, растайтын құжаттар ұсынылды.  

 

2. Мақсатқа қол жеткізу (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету): Индикаторға сәйкес 2019 жылғы 3 

маусымда «Қауырт желі-114» қызметінің  ережесі бекітіліп, жұмыс жоспары әзірленді. Сонымен бірге, «Қауырт желі-114» қызметіне келіп 

түскен қоңырауларды тіркеу журналы әзірленіп, әрбір келіп түскен қоңырауларға психолог, теолог, дінтанушы тарапынан талдау, яғни 

анализ жүргізілді.   
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2019 жылғы  маусым-қараша аралығында барлығы 6035 қоңырау келіп түсті.  Оның ішінде, 2019 жылғы 31 мамыр және 29 қараша 

аралығында 403 сұрақ дін мәселесіне қатысты, 7 сұрақ (барлығы – 410 сұрақ) психологиялық қолдау көрсету туралы жүгінген.   Бұл өз 

кезегінде жақсы жетістікке, яғни қойылған мақсатқа жоба аясында жеттік.   

 

3. Әлеуметтік жобаны іске асыру аяқталғаннан кейін және/немесе ішінде болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу 

(жоба аяқталған сәттегі жағдайды және жобалық жағдайға дейін салыстыру, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу 

дәрежесі): 

Алматы қаласының колледждерінің бірінде тартылған сарапшылармен бірлесе отырып, қоғамдық қабылдау өткізу барысында колледж 

студенттерінің арасынан әпкесінің «Еһоба куәгерлері» қатарына тартып жүргенін айтқан болатын. Біздің мамандар нақты кеңестерін берді. 

Яғни, заң жүзінде діни бірлестік тіркелгенімен, әр адамның діни сенім бостандығына қол сұғылмауы қажеттілігі және заңсыз миссионерлік 

жүргізуге, біреуді күштеп тартуға болмайтындығы ескертілді. Сонымен бірге, психологтармен жекелей жұмыс жүргізді.  

 

4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бойынша статистикалық ақпарат (бағдарламалық аралық есепті ұсыну сәтінде): 

 

Гендерлік көрсеткіш: 

 

Жабаға қатысушылар саны, барлығы  Ерлер Әйелдер 

1014 700 314 

 

 

 

 

Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе: 
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Жабаға 

қатысушы

лар саны, 

барлығы 

Балалар 

(оның 

ішінде 

мүгедек-

балалар) 

Жастар 
Мемлекеттік 

қызметкерлер 

Бюджеттік 

ұйымдардың 

қызметкерле

рі  

Мүгедекте

р 

Үлкен 

жастағы 

адамдар 

(50 

жастан 

бастап 

одан 

жоғары, 

о.і.) 

Жұмыссызда

р 

Қоғамдық 

ұйымдардың 

өкілдері  

Бизнес-

сектордың 

өкілдері  

Басқа 

санаттар  

1014 - 300 100 150 20 50 214 100 50 15 

 

Жас көрсеткіштері: 

 

Жабаға қатысушылар 

саны, барлығы 
13- 16 жас 17-22 жас 23-27 жас 28-32 жас 33-45 жас 46-58 жас 

59 жас және одан 

жоғары 

1014 100 180 250 164 100 170 50 

 

5. Әлеуметтік жобаның нәтижелері: 

 көрсетілген нысаналы топтармен әлеуметтік жобаны іске асыру барысында алынған нақты нәтижелер (сандық көрсеткіштерді 

көрсете отырып, сапалық жылжуларды сипаттай отырып)): 2019 жылғы  маусым-қараша аралығында барлығы 6035 қоңырау 

келіп түсті.  Оның ішінде, 2019 жылғы 31 мамыр және 29 қараша аралығында 403 сұрақ дін мәселесіне қатысты, 7 сұрақ (барлығы – 

410 сұрақ) психологиялық қолдау көрсету туралы жүгінген.     

 жобаны іске асыру барысында шешілетін мәселеге жобаның ұзақ мерзімді әсері (жобадан туындаған қандай да бір саладағы 

болжамды оң/теріс өзгерістердің негіздемесі)): «Қауырт желі -114» қызметін болашақта әр жылдың қаңтар айынан іске асыру 

мәселесі немесе жобаны 3 жылға арнап іске асыру жолдарын қарастыру қажет. Сонымен бірге, жобаның тиімділігін арттыру 

мақсатында 24/7 режимімен жұмыс істеу тетігі қарастырылса,  «Қауырт желі -114» қызметі кең ауқымда қызмет көрсететін 

болады.«Қауырт желі -114» қызметін жүзеге асыру негізінде діни қатынастар саласында консультациялық және практикалық көмек 

көрсету жүргізілді. Бұл, өз кезегінде, азаматтардың діни сауаттылығы жоғарылатуға, әрі деструктивті діни қызметтің зардабын 

төмендетуге септігін тигізді. 
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 әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы: Жоба жалпы тұрғындарға және тиісті мекемелерге өте қолайлы 

болды. Сондықтан, бұл жобаны іске асыруды тұрақты түрде жалғастыру қажеттілігі туындап отыр. Азаматтар үйінен шықпай-ақ 

қажетті дін саласына қатысты мағлұматтарды ала алады.  

 

6. Әлеуметтік жобаны іске асыруда қолдау көрсеткен әріптестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың 

үлесін талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара 

іс-қимылды қалай жалғастыру жоспарланып отыр? Орталық қызметін ұйымдастыру барысында  республика аумағындағы осындай 

орталықтармен тәжірибе алмасу шараларын іске асыру мақсатында бүгінгі таңда Алматы қаласы қоғамдық даму басқармасы жанындағы 

кеңес беру  және оңалту орталығы, деструктивті және экстремистік діни ағымдардың радикалды және жалған идеологияларының ықпалына 

ұшыраған адамдар үшін кеңес беру, алдын алу және оңалту қызметтерін көрсету бойынша оңалту орталығымен меморандум жасалынып, 

қол қойылды. Бұл өз кезегінде осы орталықтардың мамандарын тарту арқылы түсіндірме жұмыстарын және ақпараттандыру шараларын 

іске асыруға қолдау болды. Сонымен бірге, Қазақстан Мұсылмандары діни басқармасының Талдықорған өңірінің өкілдігімен тығыз қарым-

қатынаста жұмыстар жүргізілді.  

 

Осы әлеуметтік жобаның жалғасы болуы мүмкін болашақ әлеуметтік жобалар тақырыптарына ұсыныстар:  ұсыныстар жоқ 

 

№ 
Жобаның 

атауы 

Орындылығын негіздеу 

(проблеманы сипаттау) 
Мақсаты Міндеттері 

Қысқаша 

сипаттамасы 

(жобаның негізгі 

бағыттары) 

Қажетті 

сома 

Іске асыру орны 

(жобаның географиясы) 

Күтілетін 

нәтижелер 

(Сіз ұсынған грант тақырыбына сәйкес келетін грантты ұсыну бағытын таңдаңыз) 

      1) білім беру, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру және спорт саласындағы мақсаттарға қол жеткізу; 

      2) азаматтардың денсаулығын сақтау, салауатты өмір салтын насихаттау; 

      3) қоршаған ортаны қорғау; 

      4) жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау; 

      5) демография проблемаларын шешу; 

      6) гендерлік проблемаларды шешу; 

      7) халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз тобын қолдау;  

      8) жетім балаларға, толық емес және көп балалы отбасылардан шыққан балаларға көмек; 

      9) азаматтарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу; 
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      10) азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау; 

      11) мәдениет пен өнерді дамыту; 

      12) тарихи-мәдени мұраны қорғау; 

      13) Қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті нығайту; 

      13-1) пробация қызметіне олардың есебінде тұрған адамдарға әлеуметтік-құқықтық көмек көрсету кезінде жәрдемдесу; 

      13-2) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу 

  

 

Мемлекеттік органдар үшін әлеуметтік жобаны іске асыру қорытындылары бойынша нақты практикалық ұсынымдарды 

көрсетіңіз. 

 

Мемлекеттік органдар  ұсынымдар  Әзірленген ұсынымдарды жіберу 

туралы хаттың нөмірі мен күні  

(қосымшалары бар хаттардың 

көшірмелерін осы есеппен бірге ұсыну 

қажет) 

Мемлекеттік органдарға ұсыныстар жолданған жоқ. 

   

   

 

Ескерту: қорытынды бағдарламалық есеп бірнеше қосымшалардан тұруы  тиіс. Осы есептің 2-тармағында сипатталған әрбір іс-шара 

немесе қызмет түрі барлық растайтын құжаттармен бірге жеке қосымшада көрсетілуі тиіс)  

 

Қосымшаның нөмірі Міндеттің атауы Растайтын құжаттар 

1 қосымша Азаматтар мен ұйымдардың діни салаға қатысты 

барлық мәселелер бойынша ақпараттарға қол 

жеткізуін қамтамасыз ету, сондай-ақ бірыңғай 

республикалық «Қауырт желі» қызметі арқылы 

10 видеоролик  
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деструктивті діни қызметтен зардап шеккендерге 

консультациялық және психологиялық көмек 

көрсету 

1 іс-шара. Діни салаға қатысты мәселелер 

бойынша ақпараттандыру жұмыстарын 

жүргізу.  

 

2 қосымша 2 іс-шара. Бірыңғай республикалық «Қауырт 

желі» қызметін ұйымдастыру арқылы 

деструктивті діни қызметтен зардап шеккендерге 

консультациялық және психологиялық көмек 

көрсету. 

 

Келіп түскен қоңыраулардың тізімі 

және сұрақ-жауаптар мәтіні 

3 қосымша 3 іс-шара. Деструктивті діни қызметтен зардап 

шеккендерге консультациялық және 

психологиялық көмек көрсету орталығын ашу 

және қызметін ұйымдастыру.  

 

Бағдарлама, сюжет, мақала, 

эфирлік анықтама 

 

4 қосымша 3 іс-шара. Деструктивті діни қызметтен зардап 

шеккендерге консультациялық және 

психологиялық көмек көрсету орталығын ашу 

және қызметін ұйымдастыру.  

Бағдарлама, видео, фото 

 

5 қосымша 2 міндет. Орталықтың қызметін ұйымдастыруда 

мемлекеттік органдармен және ұқсас 

орталықтармен өзара іс-қимыл бойынша 

деструктивті діни ағымдардан зардап шеккен 

адамдарға консультативтік көмек көрсету 

бойынша «колл-центр» қағидаты бойынша 

Меморандумдар, бағдарлама, 

қатысушылар тізімі 
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«Қауырт желіні» қолдау.  

1 іс-шара. Мемлекеттік органдармен және 

ұқсас орталықтармен бірлесе жұмыс атқару 

мақсатында меморандум жасап, тәжірибе 

алмасу мақсатында отырыс өткізу.  

6 қосымша 2 шара. «Қауырт желі»  және орталық қызметі 

туралы ақпараттық сүйемелдеу жұмыстарын 

жүргізу. 

Эфирлік анықтамалар мен сюжет 

дискілері. 

7 қосымша 3-міндет. Қызметті тұрақты мониторингтеу және 

тиімділігін бағалау 

  

Сарапшылар пікірі, түйіндемелері 

8 қосымша Жоба нәтижелерінің қорытындысы бойынша 

презентация өткізу  

 

Бағдарлама, баспасөз айғағы, 

фотолар, презентация, мақалалар, 

сюжеттер 

 

 

 

Есептің жалпы беттер саны: ___________________ 

   __________________/____________/ ____________________ 

  Лауазымы, басшының, немесе орынбарасының Аты-жөні (болған жағдайда)  

  

 Толтырылған күні ____________  

     Мөрдің орны 

 


