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«17» қаңтар 2019 ж. 

 
1-қосымша 

Нысан 

 

Кімге: «Азаматтық бастамаларды қолдау 

орталығы» коммерциялық емес акционерлік 

қоғамына 

Кімнен: «Адырна» ұлттық-этнографиялық 

бірлестігі» қоғамдық қорынан 

 

Үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына қатысуға өтініш 

 

Осы өтінішті бере отырып «Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігі» қоғамдық қоры 

(ары қарай – өтініш беруші) ) «3 бағыт. Жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау» 

бағыты бойынша «Туған жер» патриоттық шығармашылығын дамыту бойынша іс-

шараларды ұйымдастыру (бекітілген Жоспарға сәйкес гранттың тақырыбы мен бағытын 

көрсету) грант тақырыбы бойынша үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына 

(арықарай – конкурс) қатысуға тілек білдіреді және конкурс шарттарына сай әлеуметтік жоба 

және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға келісім береді. 

Өтініш беруші осы арқылы Өтінімнің ішіндегі барлық ақпараттың шынайы екендігін, 

шынайы фактілерге сәйкес келетінідігін растайды және кепілдік береді, және өзінің 

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

авторлық және сабақтас құқықтарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында көзделген басқа да шектеулерді сақтау үшін жауапкершілік туралы хабардар 

екендігін білдіреді. Өтініш беруші жалған ақпарат беру үшін толық жауапкершілікті өз 

мойнына алады.  

 

 

«Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігі» 

қоғамдық қорының директоры                                                                         Арман Әубәкір 
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 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 

«Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігі» 

қоғамдық қоры 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта 

тіркеу) 

28 қараша, 2011 ж. 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі 111 140 017 994 

4 Нақты мекенжайы Индекс: 050057 

Алматы қ., Гагарин даңғылы, 181 үй, 20 пәтер 

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы 

ақпарат 

«Адырна» ұлттық-этнографиялық 

бірлестігінің мақсатты тобы – жастар, 

балалар, оқушылар, ғалымдар, ҮЕҰ және 

БАҚ өкілдері, дәстүрлі әншілер, ғалымдап, 

өнер адамдары, ұлтық зиялы қауым өкілдері, 

қоғам қайраткерлері, студенттер, ақын-

жазушылар, кәсіпкерлер, ұстаздар, 

оқырмандар, әлеуметтік желілер мен 

интернет-ресурсты пайдаланушылар және 

тағы басқалар. 

6. Бірінші басшының (болған жағдайда) тегі, 

аты, әкесінің аты, лауазымы, байланыс 

нөмірлері мен электронды мекенжайы 

Директор – Әубәкір Арман Серікұлы 

87022702102,  87072702102 

adyrna@bk.ru 

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

әкесінің аты, лауазымы, байланыс 

нөмірлері (ұялы телефон нөмірімен қоса), 

электронды мекенжайы 

Есепші – Гүлсім Төлегенова 

87775826771, 87775826771 

gulsima_ta@mail.ru 

8. Еңбек ресурсы барлығы: 

Оның ішінде: 

129 

 Штаттағы қызметкерлер 5 

 Шақырылған мамандар 34 

 Волонтерлер 85 
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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. 

Жоба ұйымның төмендегі қызмет мақсаттарына сәйкес келеді: 
3.2.1. ҚР Президентінің Жолдауларындағы бастамалар мен міндеттерді орындауға 

атсалысу; 

3.2.2. Қазақстан Республикасының ресми мерекелерін тойлау және атап өту; 

3.2.3. Жастардың шығармашылық бастамаларына қолдау көрсету; 

3.2.4. Жастар саясатын дамытуға бағытталған барлық шараларға белсенді қатысу; 

3.2.7. Интернет желісіндегі қазақ тілді контентті дамытуға бағытталған іс-шаралар 

кешенін ұйымдастыру; 

3.2.8. Отанды қорғау, Қазақстанның Тәуелсіздік идеясын дәріптеу; 

3.2.9. Ұлттық сана, Тәуелсіздік, Патриотизм идеяларын насихаттау; 

 

Жоба ұйымның төмендегі қызмет мәніне сәйкес келеді: 

3.3.6. Жастардың жаңа әдеби, мәдени, өнер туындыларын жарыққа шығару; 

3.3.7. Балалар мен жасөспірімдердің шығармашылығын дамыту, олардың қарым-қабілетін 

ұштау; 

      2. Өтініш берушінің грант тақырыбы бойынша жұмыс тәжірибесі. 

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

ұқсас әлеуметтік жобалар және (немесе) әлеуметтік бағдарламалар көрсетіледі 

(ұйымның жекелеген қызметкерлері өздігінен өткізген немесе өзге ұйымдар арқылы 

жүзеге асырған жобалар мен қызмет түрлері ұйымның өзінің жұмыс тәжірибесі 

болып саналмайды). 

2016 жылы Алматы қаласы Ішкі саясат басқармасының қолдауымен 

«Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің тарихи маңызы» атты конференция, 

«Алматының мыңжылдық тарихы: археология және жазба деректері» атты халықаралық 

конференция, конференция жинақтары, 10-нан астам дөңгелек үстел, 1 халықаралық 

экспедиция, 3 семинар, 2 бейне-ролик әзірледі. Осы жобалар аясында 1916 жылғы 

көтеріліске арналған деректі фильм дайындап, тұсаукесер рәсімін өткізді. 2017 жылы 

Алаш автономиясының 100 жылдығына арналған шаралар кешені жүзеге асырылды. 

Атаулы жоба аясында Алаш арыстарына арналған «Алаш Орда»: ұлттық идея және дін 

мәселелері» атты республикалық конференция, «Азат рухтың алдаспандары» атты 

республикалық ұлттық музыка кеші, «Алаш Орда»: ұлттық дәстүр және дін» атты деректі 

фильм әзірленіп, тұсаукесері өткізілді. Конференция жинағы кітапханаларға таратылды. 

2018 жыл «Адырна» ұлттық-эинографиялық бірлестігі үшін сәтті жыл болды. Бірлестік 

Алматы қаласы Ішкі саясат басқармасының қолдауымен «Азаматтық борыш», «Бірлік – 

берек бастауы», «Патриоттық рух – басты құндылық», «Тарихтан тағылым», «Отан оттан 

да ыстық» жобаларын, ал Алматы қаласы Дін істері жөніндегі басқармасымен бірлесіп, 

«Дін мен дәстүр», «Рухани келісім күні» жобаларын жоғары деңгейде іске асырды.  

Ең бастысы «Адырна» ҰЭБ» қоғамдық қоры 2018 жылдың екінші 

жартыжылдығында «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ-ның Жастар 

саясаты мен балалар бастамаларын қолдау» бағыты аясында «Жастар бастамаларын 

қолдау бойынша әлеуметтік қызмет (Қазақстан жастарын әлеуметтендіру және 

дамыту бойынша  жалпыұлттық жобаның II кезеңі)» гранттық жобасының жеңімпазы 
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атанып, аталған жобаны Батыс Қазақстан облысы аумағында жоғары деңгейде 

ұйымдастырды.  

«Адырна» қоры жүзеге асырған жобаларға қатысты мақалалар «Адырна» ұлттық 

порталының «Адырнама» айдарында топтастырылған.  

Электронды сілтемесі: http://adyrna.kz/category/ma-alalar/adyrnam56 

 

Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылу мерзімі 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламан

ың жүзеге 

асырылу 

мерзімі  
 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның атауы 

(негізгі қызмет түрі) 

 

Тапсырыс 

берушінің атауы 

(донор) және 

жүзеге асырылған 

әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

географиялық 

қамтылу аймағы  

Әлеуметті

к жоба 

және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарлам

аның 

құны  

 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаны

ң нәтижесі  

 

2016 жыл, 

мамыр-

тамыз 

1916 жылғы ұлт-азаттық 

көтерілістің 100 

жылдығына арналған 

кешенді жоба. 

 (дөңгелек үселдер, 

кездесулер, 

конференция, 

конференция жинағы, 

семинарлар, бейне-

роликтер, деректі фильм, 

көрме) 

Алматы қаласында 

БАҚ, әлеуметтік 

желі, арқылы 

республикалық 

деңгейде насихат 

ұйымдастырылды 

3 900 000 Жастардың 

патриоттық 

деңгейін 

көтеруге 

белгілі бір 

ықпалы болды. 

Конференция 

жинағы 

Алматы 

қаласындағы 

кітапханаларағ

а таратылды.  

2016 жыл, 

қыркүйек-

қараша 

Алматы қаласының 1000 

жылдығына арналған 

кешенді жоба. 

(конференция, 

конференция жинағы, 

бейне-ролик, көрме, 

экспедиция) 

Алматы қаласында 

БАҚ, әлеуметтік 

желі, арқылы 

республикалық 

деңгейде насихат 

ұйымдастырылды. 

Шет елдерден 

ғалымдар 

шақырылды. 

2 400 000 Жастардың 

патриоттық 

деңгейін 

көтеруге 

белгілі бір 

ықпалы болды. 

Конференция 

жинағы 

Алматы 

қаласындағы 

кітапханаларағ

а таратылды. 

2017 жыл, 

қыркүйек-

қараша 

Алаш автономиясының 

100 жылдығына 

арналған Алаш 

арыстарының 

прогриссивті идеяларын 

насихаттау арналған 

жоба. 

 (конференция, концерт, 

Концерт және 

конференция 

республикалық 

деңгейде 

ұйымдастырылды. 

Әртүрлі өңірлерден 

ғалымдар мен 

өнерпаздар келді.  

3 950 000 Жастардың 

патриоттық 

деңгейін 

көтеруге 

белгілі бір 

ықпалы болды. 

Конференция 

жинағы 

http://adyrna.kz/category/ma-alalar/adyrnam56
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конференция жинағы, 

деректі фильм, 

экспедиция, брашюра) 

Алматы 

қаласындағы 

кітапханаларағ

а таратылды. 

Деректі фильм, 

конференция 

баяндамалары 

мен концерттің 

толық нұсқасы 

ютубқа 

енгізілді.   

2018 жыл, 

тамыз-

қыркүйек 

Ауған соғысы 

ардегерлерінің 

қатысуымен жастарға 

патриоттық тәрбие 

беруге арналған жоба. 

(кездесу, дөңгелек үстел, 

спорт жарыстары, 

деректі фильм және тағы 

басқа) 

Алматы қаласында 

БАҚ, әлеуметтік 

желі, арқылы 

республикалық 

деңгейде насихат 

ұйымдастырылды. 

1 950 000 Жастардың 

патриоттық 

деңгейін 

көтеруге 

белгілі бір 

ықпалы болды. 

Деректі 

фильмдер 

ұйымның ютуб 

каналына 

орналастырылд

ы. Жастар 

ардагерлермен 

бетпе-бет 

жүздесті. 

2018 жыл, 

мамыр 

және қазан 

айлары 

аралығы 

1937-1938 жылғы қуғын-

сүргін құрбандары 

ұрпақтарының және 

тарихшы-ғалымдардың 

қатысуымен өткен 

тақырыптық-танымдық 

жоба.  

(конференция, дөңгелек 

үстел, кездесу, ғылыми 

жинақ және тағы басқа) 

Алматы қаласында 

БАҚ, әлеуметтік 

желі, арқылы 

республикалық 

деңгейде насихат 

ұйымдастырылды. 

Шет елдерден 

ғалымдар 

шақырылды. 

2 250 000 Жастардың 

тарихи 

танымдық 

деңгейін 

көтеруге 

белгілі бір 

ықпалы болды. 

Конференция 

жинағы 

Алматы 

қаласындағы 

кітапханаларағ

а таратылды. 

2018 жыл, 

қараша-

желтоқсан 

айлары 

1986 жылғы желтоқсан 

көтерілісінің 

қатысушыларымен өткен 

патриоттық жоба.  

(концерт, кездесу, 

дөңгелек үстел, спорт 

жарыстары және тағы 

басқа). 

Алматы қаласында 

БАҚ, әлеуметтік 

желі, арқылы 

республикалық 

деңгейде насихат 

ұйымдастырылды. 

3 250 000 Жастардың 

тарихи 

танымдық, 

патриоттық 

деңгейін 

көтеруге 

белгілі бір 

ықпалы болды. 

Жастар мен 

желтоқсан 

қайраткерлері 
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бетпе-бет 

дидарласты. 

2018 жыл 

қыркүйек-

қараша 

айлары 

аралығы 

ҚХА және этномәдени 

бірлестік басшылары 

мен мүшелерінің 

қатысуымен этносаралық 

келісімді нығайтуға және 

мемлекеттік тілді 

дамытуға бағытталған 

жоба.  

(дөңгелек үстел, кездесу, 

видеоролик, фотоальбом, 

шығармашылқ байқау) 

Алматы қаласында 

БАҚ, әлеуметтік 

желі, арқылы 

республикалық 

деңгейде насихат 

ұйымдастырылды. 

3 780 000 Әртүрлі ұлт 

өкілдерінің 

патриоттық 

деңгейін 

көтеруге 

белгілі бір 

ықпалы болды. 

Видеороликтер 

ұйымның ютуб 

каналына 

орналастырылд

ы. 

Фотоальбомдар 

қалалық 

кітапханаларға 

таратылды. 

2018 жыл, 

тамыз-

қараша 

айлары 

аралығы 

Елге оралған 

қандастарды жаңа ортаға 

бейімдеуге арналған 

жоба. 

 (дөңгелек үстел, 

көшпелі жиналыс, 

құқықтық, тілдік, бизнес 

курстар) 

Алматы қаласында 

БАҚ, әлеуметтік 

желі, арқылы 

республикалық 

деңгейде насихат 

ұйымдастырылды. 

3 300 000 Қандастарға 

құқықтық, 

кәсіби білімдер 

беріліп, орыс 

тілі үйретілді. 

Жекелеген 

оралмандардың 

құжаттамалық 

мәселелері 

шешілді. 

2018 жыл 

шілде-

қараша 

айлары 

аралығы 

Қазақ халқының 

дәстүрлерін, тарихын 

және мәдени 

құндылықтарын 

насихаттауға арналған 

жоба.  

(кездесулер, жеке 

сұхбаттар, лекциялар 

және концерт, 

брашюралар тарату) 

Алматы қаласында 

БАҚ, әлеуметтік 

желі, арқылы 

республикалық 

деңгейде 

ақпараттық-

түсіндіру 

жұмыстары, 

насихат 

ұйымдастырылды. 

3 090 849 Теріс діни 

көзқарастағы 

жастардың 

сауаты 

ашылып, жат 

ағымдардың 

жетегінен 

арашаланды. 

Жастардың 

ұлттық 

құндылықтар 

туралы танымы 

артты. 

2018 жыл, 

қазан айы 

Діни ұйымдардың үздік 

қызметкерлерін 

марапаттауға арналған 

жоба.  

(марапаттау салтанаты, 

ағаш отырғызу рәсімі) 

Алматы қаласында 

БАҚ, әлеуметтік 

желі, арқылы 

республикалық 

деңгейде насихат 

ұйымдастырылды. 

1 780 455 

 

Қатысушыларғ

а Алматы 

қаласы әкімдігі 

атынан бағалы 

сыйлықтар мен  

алғыс хаттар 

табыс етілді.  
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2018 жыл, 

қыркүйек - 

қараша 

айлары 

«Жастар бастамаларын 

қолдау бойынша 

әлеуметтік қызмет 

(Қазақстан жастарын 

әлеуметтендіру және 

дамыту бойынша 

жалпыұлттық жобаньщ 

II кезеңі)» 

«Азаматтық 

бастамаларды 

қолдау орталығы»  

КЕАҚ 

16 562 000 JAS.QZ  

Қазақстан 

жастарын 

әлеуметтендіру 

және дамыту 

бойынша 

жалпыұлттық 

жобаның II 

кезеңі  аясында 

БҚО 

аймағында 

жастарды  

әлеуметтендіру  

жұмыстары 

атқарылды, 

байқау 

жүлдегерлеріне 

сыйлықтар, 

алғыс хаттар 

табыс етілді. 

 

      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). 

«Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігінде: 2 компьютер, 3 ноутбук, 2 принтер, 

1 видеокамера, 1 фотоаппарат, 1 телефон, 1 факс бар. Кеңсе тұрақты интернет желісімен 

қамтылған. «Адырна» қоры өз демеушілеріне, қолдаушыларына жыл сайын «Қазақ 

қыраны» атты медаль және атақ беріп отырады. Әртүрлі шараларға кәсіпкерлер қосымша 

демеуші болып тұрады 

 

      4. Өтініш берушінің жобалық тобының құрамы (жобаланған әлеуметтік жоба 

және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға тартылатын қызметкерлер).  

 

Лауазымы Адам саны 

Әкімшілік қызметкерлер 

Директор 1 

Есепші 1 

Менеджер 1 

Менеджердің көмекшісі 1 

Ұйымдастырушы 1 

Барлығы  5 

Өндірістік қызметкерлер 
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Бизнес-тренер 34 

Сарапшылар 5 

Барлығы 39 

Қосалқы қызметкерлер 

Волонтерлар  85 

Барлығы 85 

ЖАЛПЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР 

САНЫ 

129 

 

      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 
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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 

Жастарды туған жерінің патриоты болуға баулып, оған 

кіршіксіз қызмет етуге шақыру 

Әлеуметтік жобаның 

және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның 

міндеттері 

– Жастардың ізденісін артыру; 

– Жастарды туған жерінің патриоты болуға бағыттау; 

– Ата-аналарға балаларының шығармашылығына көңіл 

бөлгізу; 

– Жастарды белгілі ақын-жазушылармен жақындастыру, 

сол арқылы оларға кәсіби мотивация беру; 

– Шығармашыл жастарды елімізге насихаттау; 

– Ауылдардағы (шалғай елді-мекендерде) білікті жас 

мамандарды және өз ауылының көркейуіне үлес қосып 

жатқан кәсіпкерлерді БАҚ арқылы насихаттау. 

Ұсынылатын іс-шаралар – Жастардың шығармашылығына арналған «Туған жер» 

патриоттық қорытынды шығармашылық республикалық 

фестиваль өткізу  

– Жергілікті жерлерде «Туған жер» патриоттық 

шығармашылығын ұйымдастырып (14 облыс орталығы, 

Астана, Алматы және Шымкент қалалары) үздіктерін 

республикалық фестивальға қатыстыру.  

Шығармашылық байқау үш бағытта жүреді: 

1. Үздік мақала (эссе, әңгіме) 

2. Үздік поэзия  

3. Үздік бейнелеу өнері 

4. Өнертабыс (ғылыми, тұрмыстық,т.б кез-келген сала 

бойынша. 

– Қазақстан Халықы Ассамблеясы арқылы өзге ұлт өкілдері 

арасында «Туған жерім – Қазақстаным» атты поэзиялық байқау 

ұйымдастыру (Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қостанай және 

Ақмола облыстарында). 

– Шығармашылық кештер туралы видеороликтер жасау. 

Телеарнадан, радиодан, газеттер мен сайттардан жасалған 

жұмыстар туралы мәліметтер беру. Әлеуметтік желілерден 

(инстарам, фейзбук) атқарылып жатқан жұмыстар туралы 

жазбалар жариялау. 

Жоба жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне және кейбір 

қатысушыларына ынталандыру сыйлықтары мен Алғыс хаттар 

тарату. Үздік материалдарды топтастырып, жинақ шығару. 

Аумақтық қамтылуы Қазақстан Республикасы 
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Мақсатты топтар Мектеп оқушылары, арнаулы және жоғарғы оқу орындарының 

студенттері, сондай-ақ қазылар алқасының мүшелері, ұстаздар, 

кәсіпкерлер.  

Күтілетін нәтижелер Жастардың шығармашылығы шыңдалады. Туған жерге деген 

патриоттық сезімі күшейеді. Насихаттың нәтижесінде, 

бағдарламаға тікелей қатыспаған (оқырман, көрермен) өзге де 

жас мамандар мен жергілікті ауқатты адамдар туған жеріне 

пайдалы қызмет көрсетуге қызығушылықтары артады. 

       

 

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

негіздемесі. 

 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламада бағытталған 

мәселелер бойынша 

ағымдағы жағдайдың 

сипаттамасы 

Биыл Елбасының бастамасымен «Жастар жылы» болып 

жарияланды. Осы тұрғыда жастардың шығармашылық 

қабілетін арттыратын байқаулар оларға үлкен мүмкіндіктер 

береді.  

Статистикалық деректерге 

және (немесе) зерттеу 

деректеріне, соның ішінде өз 

зерттеулеріне сілтеме 

https://turkystan.kz/article/72347-zhastar-zhyly-zha-sy-zha-aly-k-

tken-zh-rt  

 

Мақсатты топтың 

қажеттіліктерін анықтау 

бойынша жұмыс туралы 

ақпарат (қажеттіліктерді 

бағалау) 

Аймақтарда талантты жастар өте көп. Оған Қызылорда 

облысында жүріп-ақ, қаламын қарымды ете білген Ақжол 

Түменбай секілді жас ақындарды мысал етуге болады. 

Жастар жылында қатарластарынан оза шапқан үздіктерді 

дәріптеп, оларға лайықты бағасын беру – мемлекет 

қамқорлығының белгісі. Осындай ынталандыру жастарды 

шабыттандырады, туған жеріне деген сүйіспеншілігін 

арттырады. 

      

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 

Оқушылар арнаулы 

колледж студенттері 

100  15-17 жас Қолына қалам алған 

әріптестерімен пікір алмасады. 

Қазылар тарапынан болған сын-

ескерпелермен жұмыс жасайтын 

болады.  

https://turkystan.kz/article/72347-zhastar-zhyly-zha-sy-zha-aly-k-tken-zh-rt
https://turkystan.kz/article/72347-zhastar-zhyly-zha-sy-zha-aly-k-tken-zh-rt
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Студенттер мен 

магистрантар 

200 17-29 жас Шығармашылығық ізденістері 

арта түседі. Өздерінің ғылыми 

зерттеу нысаны етіп ауыл 

тақырыбын алады. 

Жас ақындар 60 20-35 жас 

(кейбірі ЖОО 

оқымыған, бірақ 

талантты болуы 

мүмкін) 

Шығармашылық ортаға 

оралады. 

Қазылар алқасы  70 Жасы шектелмейді Өкшелеп келе жатқан кейінгі 

толқынның шығармашылығымен 

танысады. Қажет болса қамқорлық 

көрсетіп, оларға жол сілтейді 

Қазақстан Халқы 

Ассамблеясының жастары 

50  Жас шектелмейді Қазақ тілінің мәртебесін арттырып, 

туған жерінің патриоты болады. 

Жас мамандар мен 

кәсіпкерлер 

100 Жасы шектелмейді Жасап жатқан жұмысынан ләзәт 

алады, шабыттанады. Өзге 

әріптестеріне үлгі болады, 

      

 

5. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама серіктестері мен 

мүдделі тараптар. 

 

      Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның барлық серіктестері 

мен мүдделі тараптар тізіліп (мысалы, мемлекеттік органдар, үкіметтік емес 

ұйымдар, бизнес саласының өкілдері, БАҚ өкілдері, халықаралық ұйымдар және т.б.) 

олардың әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаға қатысуы, сондай-

ақ қолдау түрлері (ақпараттық, кеңес беру) баяндалады. 

Серіктестің, мүдделі тараптың атауы Қатысу түрі мен нақты бағыты 

Жергілікті жерлердегі Қазақстан Халқы 

Ассамблеясының ғимараттары 

Туған жер тақырыбындағы поэзиялық 

кештерді өткізуге көмектеседі 

Қазақстан Жазушылар Одағы Респуликалық фестиваль өткізуге көмектеседі 

Жергілікті білім басқармалары Талантты оқушылар мен студенттерді жобаға 

қатыстыруға көмектеседі.  

Жергілікті жерлердегі кітапханалар Жас ақындардың байқауын ұйымдастыруға 

көмектеседі. 

Аудандық Ішкі және Жастар саясаты 

басқармалары мен «Нұр-Отан» 

партиясының филиалдары 

Білікті мамандармен қайырымды 

кәсіпкерлерді табуға көмектеседі. 

«Қазақстан» ұлттық арнасы, «Түркістан», 

«Егемен Қазақстан», «Алматы ақшамы» 

газеттері, Qamshy.kz, Kazgazeta.kz, 

Жобаға ақпараттық қолдау көрсетеді. 
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Baribar.kz, Abai.kz және тағы басқа интернет 

ресурстар. 

     

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

берушімен кері байланыс. 

Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі 

қалай өлшенеді 

Оқушылар Сауалнама түрінде өлшенеді 

Студенттер Сауалнама түрінде өлшенеді 

Қазылар алқасы Сауалнама түрінде өлшенеді 

Жас мамандар мен кәсіпкерлер Сауалнама түрінде өлшенеді 

ҚХА жастары өкілдері Сауалнама түрінде өлшенеді 

       

 

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 

Жастарды 

туған жерінің 

патриоты 

болуға 

бағыттау 

Еліміздің 14 

облысы мен 

Астана, Алматы 

және Шымкент 

қалаларында 

«Туған жер» 

патриоттық 

шығармашылығын  

өткізу» 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Байқауға 

қатысушылар 

кәсіби 

мамандардың 

ақыл кеңестерін 

алады. 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Кәсіби 

мамандардың 

сын-

ескертпелерімен 

жұмыс 

жасайды.  

Қысқа мерзімді нәтижесі: 

Қатысушылардың 90 

пайызы шығармашылығына 

сын көзбен қарай бастайды 

Ұзақ мерзімді нәтижесі: 

Қатысушылардың 90 

пайыздан астамы ізденісін 

арттырады. 

Ай 

сайын 

Ауылдардағы 

(шалғай елді-

мекендерде) 

білікті жас 

мамандарды 

Аймақтардағы 

елді-мекендердің 

жас 

мамандарымен 

кездесіп, оларды 

Қысқа мерзімді 

нәтижелер: 

Жас мамандар 

мен кәсіпкерлер  

өзгелерге үлгі 

Қысқа мерзімді нәтижесі: 

Қатысушылардың 90 

пайыздан астамы 

әріптестеріне үлгі болады. 

Ұзақ мерзімді нәтижесі: 
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және өз 

ауылының 

көркейуіне 

үлес қосып 

жатқан 

кәсіпкерлерді 

БАҚ арқылы 

насихаттау 

насихаттау  болады 

Ұзақ мерзімді 

нәтижелер: 

Жас мамандар 

мен кәсіпкерлер 

туған жеріне 

пайда 

келтірудің тың 

жолдарын 

ойластыра 

бастайды 

Қатысушылардың 90 

пайыздан астамы ізденісін 

арттыра түседі. 

 

       

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 

Алматы 

облысы, 

Шығыс 

Қазақстан 

облысы 

+        

Павлодар, 

Солтүстік 

Қазақстан, 

Қостанай 

облыстары 

 +       

Астана 

қаласы, 

Ақмола 

облысы, 

Қарағанды 

облысы 

  +      

Ақтөбе 

облысы, 

Батыс 

Қазақстан 

облысы 

   +     

Атырау 

облысы, 

Маңғыстау 

облысы 

    +    

Қызылорда 

облысы, 

Жамбыл 

     +   
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облысы 

Түркістан 

облысы, 

Шымкент 

қаласы 

      +  

Алматы 

қаласы 
       + 

       

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

 

Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және 

салдарын барынша азайту стратегиясы 

Жұмыс ауқымы кең болғандықтан ұйымдастыру 

мен бақылау қиынға соғуы мүмкін 

 

Бұл мәселені шешу үшін ұйымға білікті тайм-

менеджерлер тартылады. Алдын ала 

күнтізбелік жоспар бойынша олар жұмыстың 

сәтті іске асуын қадағалайды. Жұмыстың 

нәтижелі әрі пайдалы болуы негізгі мақсат етіп 

қойылады.   

Кейбір шараларда өткізетін орын дайындау, 

байқауға қатысушыларды ұйымдастыру 

қиыншылық туғызуы мүмкін. 

Осындай олқылық болмас үшін, тайм-

менеджерлер таңдағанда, олардың 

ұйымдастырушылық қырына да баса мән 

береміз. Жергілікті білім ошақтарымен алдын-

ала байланысқа шығып, әлеуметтік желілердің 

мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдаланамыз. 

      

 

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

ақпарат құралдарында (ары қарай – БАҚ) жариялануы. 

 

Ақпараттық 

өнім (телеөнім, 

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.) 

Ақпараттың 

таралу 

жиілігі 

Телеөнім 1 «Қазақстан» телерадио 

корпорациясы  

2 ай сайын 

(8 айда 4 рет) 

Жарияланым  5 «Түркістан», «Егемен Қазақстан», 

«Алматы ақшамы» газеттері, 

Qamshy.kz, Kazgazeta.kz, 

Ай сайын 

(8 айда 40 

жарияланым) 
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Baribar.kz,  Abai.kz және тағы 

басқа интернет ресурстар. 

Видеоролик  

(1 минунттық) 

1 Facebook, Instagramm, VK 

әлеуметтік желілері  

Ай сайын 

(8 айда 8 

видеоролик) 

Баннер  1 Facebook, Instagramm, VK 

әлеуметтік желілері 

(8 айда 8 

баннер) 

Пост 2 Әлеуметтік желілер Апта сайын 

(8 айда  

64 пост 

жазылады) 

     

 

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

 

Қаржыландыру аяқталғаннан кейін 

қызметті жалғастыру және (немесе) 

нәтижелерді насихаттау мүмкіндігі 

Жоба аясында шығармашыл жастар өздерінің 

мүмкіндіктерін толық аша алмауы мүмкін. Сол себепті 

олармен ұзақ мерзімді байланыс орнатамыз. Қоғамдық 

қорға қарасты  Adyrna.kz  порталы жастардың 

шығармашылығын насихаттауға мүмкіндік береді. Жас 

мамандар мен кәсіпкерлер де газардан тыс қалмайды. 

Аталған сайтта жаңа жетістіктері жарияланып тұрады. 

Тұрақтылықты қамтамасыз ету және 

(немесе) нәтижелерді одан әрі 

насихаттаудағы ұйымның рөлі қандай 

Шығармашыл жастарды Adyrna.kz порталында 

тұрақты түрде насихаттап тұрамыз.  Демеушілердің 

көмегіне қарай байқауды жалғастыру көзделеді.  

Жас мамандар мен жомарт кәсіпкерлер сайттан 

тұрақты насихатталады. 

 

«Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігі»  

қоғамдық қорының директоры                                                                        Арман Әубәкір  

 

 

 

Толтырған күні «17» қаңтар 2019 жыл 
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Үкіметтік емес ұйымдарға грант бөлу  

және олардың жүзеге асырылуына мониторинг жасау Ережесіне  

5 қосымша  

 

 

 

Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асырудың 

шығын сметасы 

 Грант ұсыну бағыты:  Жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау 

 

Грант тақырыбы: «Туған жер» патриоттық шығармашылығын дамыту бойынша іс-

шараларды ұйымдастыру. 

 

Грантты жүзеге асыру мерзімі: 8 ай (2019 жылдың 29-наурызы мен 29-қарашасы 

аралығында) 

 

Грант мөлшері:  11 656 000, 00 теңге 

№ Шығын баптары* 
Өлшем 

бірлігі 

Көлемі, 

саны 

Құны, 

теңге 

Барлығы, 

теңге 

Қаржыландыру көзі 

Өтіні

ш 

білдір

уші 

(ортақ 

қарж

ыл 

андыр

у 

Ортақ 

қаржыл

андыру

дың 

өзге 

көздері 

Грант 

қаражаты 

1 Әкімшілік шығындар:       5 064 430 0   5 064 430 

  1) жалақы, оның ішінде:       4 060 000 - - 4060000 

  Директор -Жоба менеджері ай 7 200 000 1 400 000 - - 1400000 

  Есепші ай 7 170 000 1 190 000 - - 1190000 

  Координатор ай 7 90 000 630 000 - - 630000 

  Менеджер СМИ ай 7 120 000 840 000 - - 840000 

  Координатор ай 7 0 0 - - 0 

  
2) әлеуметтік салық және 

әлеуметтік төлемдер 
ай 

7 
49 590 347 130 - - 347 130 

  
3) міндетті медициналық 

сақтандыру 
ай 

7 
8 700 60 900 - - 60 900 

  4) банк қызметі қызмет 
7 

12 000 84 000 - - 84 000 

  
5) байланыс қызметінің 

шығыны 
қызмет 

7 
12200 85 400 - - 85 400 

  

7) ғимаратты жалға алу 

шығыны  (6 адам отыруға 30 

шаршы метрлік ғимарат, 

жалға алу  құны 1 м2 - 3350 

теңге)  

қызмет 

7 

55000 385 000 - - 385 000 

  

8) негізгі материалдар, 

құралдарды сатып алу, 

қолдану мен ұстау үшін 

кететін, сондай-ақ басқа 

қорларға арналған, оның 

  

7 

  42 000 - - 42 000 



17 

 

ішінде: 

  
Кеңсе заттар, картридж  

басқада  керекті заттар 
ай 

7 

6 000 42 000 - - 42 000 

  
9) басқа шығындар, оның 

ішінде: 
      0   0 0 

3 Тікелей шығындар:       6 591 570 0 0 6 591 570 

  

1) Іс-шара 1:   (Жергілікті 

жерлерде «Туған жер» 

патриоттық 

шығармашылық 

байқауларын ұйымдастыру 

,   өткізу шығындары ) 

      5 327 995 0 0 5 327 995 

  
Қызметтік іссапар 

шығыны, оның ішінде: 
      1 349 775     1 349 775 

  

Тәуліктік төлем  Астана  

қаласына келісім-шартқа қол 

қоюға, жобаны талдау 

мақсатында және де есеп беру 

( 1 адам  *  3 күннен *2 

іссапар) Директор 

Адам-

күн 
6 5050 30 300     30 300 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары  Астана қаласы  

1 адам *  1 күннен* 2 іссапар) 

Директор 

Адам-

күн 
2 17675 35 350     35 350 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Астана-Алматы, поезд  1  

адам * 2 іссапар) бару-қайту 

билеті, авиабилет- 

экономкласс-Директор 

Адам-

күн 
4 35000 140 000     140 000 

  

Тәуліктік төлем  Түркістан  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 5 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
5 5050 25 250     25 250 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *2 кун*1 

іссапар Түркістан қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
2 12625 25 250     25 250 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Түркістан-Алматы, 1  адам * 

1 іссапар) бару-қайту билеті  

теміржол 

Адам-

күн 
2 8500 17 000     17 000 
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Тәуліктік төлем  Тараз  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 5 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
3 5050 15 150     15 150 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *2 кун*1 

іссапар Түркістан қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
2 10100 20 200     20 200 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Тараз-Алматы, 1  адам * 1 

іссапар) бару-қайту билеті   

Адам-

күн 
2 3500 7 000     7 000 

  

Тәуліктік төлем  Шымкент  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 5 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
5 5050 25 250     25 250 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *2 кун*1 

іссапар Шымкент қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
2 10100 20 200     20 200 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Шымкент-Алматы, 1  адам * 

1 іссапар) бару-қайту билеті  

теміржол 

Адам-

күн 
2 8500 17 000     17 000 

  

Тәуліктік төлем  Кызылорда  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 5 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
5 5050 25 250     25 250 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *2 кун*1 

іссапар Кызылорда қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
2 10100 20 200     20 200 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Кызылорда-Алматы, 1  адам * 

1 іссапар) бару-қайту билеті  

теміржол 

Адам-

күн 
2 8500 17 000     17 000 

  

Тәуліктік төлем  Актобе  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 7 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
5 5050 25 250     25 250 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *3 кун*1 

іссапар Актобе қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
2 12625 25 250     25 250 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Түркістан-Алматы, 1  адам * 

1 іссапар) бару-қайту билеті  

теміржол 

Адам-

күн 
2 8500 17 000     17 000 
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Тәуліктік төлем  Орал  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 7 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
3 5050 15 150     15 150 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *3 кун*1 

іссапар Орал қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
2 12625 25 250     25 250 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Орал-Алматы, 1  адам * 1 

іссапар) бару-қайту билеті  

теміржол 

Адам-

күн 
2 9500 19 000     19 000 

  

Тәуліктік төлем  Атырау  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 7 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
5 5050 25 250     25 250 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *2 кун*1 

іссапар Атырау қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
2 15150 30 300     30 300 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Атырау-Алматы, 1  адам * 1 

іссапар) бару-қайту билеті  

теміржол 

Адам-

күн 
2 15000 30 000     30 000 

  

Тәуліктік төлем  Актау  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 5 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
5 5050 25 250     25 250 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйде 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *2 кун*1 

іссапар Актау қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
2 15150 30 300     30 300 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Актау-Алматы, 1  адам * 1 

іссапар) бару-қайту билеті  

теміржол 

Адам-

күн 
2 58000 116 000     116 000 

  

Тәуліктік төлем  Костанай  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 7 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
5 5050 25 250     25 250 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *2 кун*1 

іссапар Костанай қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
2 10100 20 200     20 200 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Костанай-Алматы, 1  адам * 1 

іссапар) бару-қайту билеті  

теміржол 

Адам-

күн 
2 10000 20 000     20 000 
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Тәуліктік төлем  Петропавл  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 7 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
5 5050 25 250     25 250 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *2 кун*1 

іссапар Петропавл қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
2 10100 20 200     20 200 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Петропавл-Алматы, 1  адам * 

1 іссапар) бару-қайту билеті  

теміржол 

Адам-

күн 
2 8500 17 000     17 000 

  

Тәуліктік төлем  Караганда  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 7 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
5 5050 25 250     25 250 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *3 кун*1 

іссапар Караганда қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
2 10100 20 200     20 200 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Караганда-Алматы, 1  адам * 

1 іссапар) бару-қайту билеті  

теміржол 

Адам-

күн 
2 9500 19 000     19 000 

  

Тәуліктік төлем  Өскемен  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 7 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
5 5050 25 250     25 250 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *2 кун*1 

іссапар Өскемен қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
2 10100 20 200     20 200 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Өскемен-Алматы, 1  адам * 1 

іссапар) бару-қайту билеті  

теміржол 

Адам-

күн 
2 5000 10 000     10 000 

  

Тәуліктік төлем  Астана  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 7 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
5 5050 25 250     25 250 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *2 кун*1 

іссапар Астана қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
2 15150 30 300     30 300 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Астана-Алматы, 1  адам * 1 

іссапар) бару-қайту билеті  

теміржол 

Адам-

күн 
2 11500 23 000     23 000 
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Тәуліктік төлем  Кокшетау  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 7 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
7 5050 35 350     35 350 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *2 кун*1 

іссапар Кокшетау қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
3 12625 37 875     37 875 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Кокшетау-Алматы, 1  адам * 

1 іссапар) бару-қайту билеті  

теміржол 

Адам-

күн 
2 9000 18 000     18 000 

  

Тәуліктік төлем  Талдыкорган  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 5 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
3 5050 15 150     15 150 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *2 кун*1 

іссапар Талдыкорган қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
2 7575 15 150     15 150 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Талдыкорган-Алматы, 1  адам 

* 1 іссапар) бару-қайту билеті   

Адам-

күн 
2 3500 7 000     7 000 

  

Тәуліктік төлем  Павлодар  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 7 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
5 5050 25 250     25 250 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *2 кун*1 

іссапар Павлодар қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
2 12625 25 250     25 250 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Павлодар-Алматы, 1  адам * 1 

іссапар) бару-қайту билеті  

теміржол 

Адам-

күн 
2 10000 20 000     20 000 

  

Заңды және жеке тұлғалар 

істейтін жұмыс пен 

көрсететін қызметтің 

құнын төлеу шығындары, 

оның ішінде: 

      3 368 220 0 0 3 368 220 

  

заңды тұлғалар істейтін 

жұмыс пен көрсететін 

қызмет, оның ішінде: 

      518 220 0 0 518 220 

  

Баспа шығындары (баннер, 

блокноты, қалам т.б.  60 

данадан, әр регионда) 

қызмет 1 518 220 518 220     518 220 

  

жеке тұлғалар істейтін жұмыс 

пен көрсететін қызмет, оның 

ішінде: 
      2 380 000     2 380 000 
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Әділқазылар алқасын 

ұйымдастыру қызметі 
қызмет 17 50 000 850 000     850 000 

  
Әдіскерлер әр регионда  -17 

адам 

қызмет 
17 90 000 1 530 000     1 530 000 

  

Салтанатты марапаттау 

рәсіміне  байланысты  

шығындар Алматы 

қаласында, оның ішінде: 

      470 000     470 000 

  
Сценарий жазу/жүргізуші 

қызметі 

қызмет 1 90 000 90 000     
90 000 

  
Кешті ұйымдастыру 

шығындары 

қызмет 1 200 000 200 000     
200 000 

  

Жеңімпаздардың Алматыға 

келу-кету шығындары (15 

адам) 

қызмет 1 180 000 180 000     180 000 

  
Қонақжайлық 

шығындары: 

  
    610 000     610 000 

  
Аренда зала - Алматы  

салтанаты рәсім өткізу 

қызмет 

1 100 000 100 000     100 000 

  

Аренда зала- әр регионда  

байқауды қортындылау 

шараларына -17 регион 

қызмет 

17 30 000 510 000     510 000 

  

1) Іс-шара 2:   (Қазақстан 

Халықы Ассамблеясы 

арқылы өзге ұлт өкілдері 

арасында «Туған жерім – 

Қазақстаным» атты 

поэзиялық байқау 

ұйымдастыру Солтүстік 

облыстарда  іс-шаралары  

шығындары) 

      888 575 0 0 888 575 

  
Қызметтік іссапар 

шығыны, оның ішінде: 
      284 575     284 575 

  

Тәуліктік төлем  Костанай  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 7 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
5 5050 25 250     25 250 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *2 кун*1 

іссапар Костанай қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
2 10100 20 200     20 200 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Костанай-Алматы, 1  адам * 1 

іссапар) бару-қайту билеті  

теміржол 

Адам-

күн 
2 10000 20 000     20 000 

  

Тәуліктік төлем  Петропавл  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 7 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
5 5050 25 250     25 250 
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Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *2 кун*1 

іссапар Петропавл қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
2 10100 20 200     20 200 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Петропавл-Алматы, 1  адам * 

1 іссапар) бару-қайту билеті  

теміржол 

Адам-

күн 
2 8500 17 000     17 000 

  

Тәуліктік төлем  Кокшетау  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 7 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
7 5050 35 350     35 350 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *2 кун*1 

іссапар Кокшетау қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
3 12625 37 875     37 875 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Кокшетау-Алматы, 1  адам * 

1 іссапар) бару-қайту билеті  

теміржол 

Адам-

күн 
2 9000 18 000     18 000 

  

Тәуліктік төлем  Павлодар  

қаласына жобаны  

ұйымдастыру мақсатында , 

координаторр (1 адам  * 7 

күннен  *1  іссапар) 

Адам-

күн 
5 5050 25 250     25 250 

  

Тоқтайтын жері  (қонақ үйді 

немесе тұрғын үйді жалғаалу 

шығындары, 1  адам *2 кун*1 

іссапар Павлодар қаласы , 

Координатор -1 адам ) 

Адам-

күн 
2 10100 20 200     20 200 

  

Жол шығыны ( Алматы-

Павлодар-Алматы, 1  адам * 1 

іссапар) бару-қайту билеті  

теміржол 

Адам-

күн 
2 10000 20 000     20 000 

  

Заңды және жеке тұлғалар 

істейтін жұмыс пен 

көрсететін қызметтің 

құнын төлеу шығындары, 

оның ішінде: 

      484 000 0 0 484 000 

  

заңды тұлғалар істейтін 

жұмыс пен көрсететін 

қызмет, оның ішінде: 

      204 000 0   204 000 

  
Баспа шығындары (баннер, 

блокноты, қалам т.б.) 
қызмет 1 204 000 204 000     204 000 

  

жеке тұлғалар істейтін жұмыс 

пен көрсететін қызмет, оның 

ішінде: 
      280 000     280 000 

  

Өткізу және Әділқазылар 

алқасын ұйымдастыру 

қызметі ( 4 аймақ) 

қызмет 1 280 000 280 000     280 000 

  
Қонақжайлық 

шығындары: 

  
    120 000 0 0 120 000 
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Залды жалға алу- жергілікті 

жерде  байқау 

ұйымдастыруға 

қызмет 

4 30 000 120 000     120 000 

  

1) Іс-шара 3:   

(Шығармашылық кештер 

туралы видеороликтер 

жасау  және үздік 

материалдарды 

топтастырып, жинақ 

шығару    шығындары) 

      375 000 0 0 375 000 

  

Заңды және жеке тұлғалар 

істейтін жұмыс пен 

көрсететін қызметтің 

құнын төлеу шығындары, 

оның ішінде: 

  

    375 000     375 000 

  

заңды тұлғалар істейтін 

жұмыс пен көрсететін 

қызмет, оның ішінде: 

  

    75 000     75 000 

  

Үздік материалдарды 

топтастырып, жинақ шығару    

шығындары -100 дана 

қызмет 1 75 000 75 000     75 000 

  

жеке тұлғалар істейтін жұмыс 

пен көрсететін қызмет, оның 

ішінде: 

  

    300 000     300 000 

  Видеоролик  шығару  қызметі қызмет 1 300 000 300 000     300 000 

  Барлығы: 
  

    11 656 000 0 0 11 656 000 

 
 

 

«Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігі»  

қоғамдық қорының директоры                                                                                    Арман Әубәкір  

 

 

Толтырған күні «17» қаңтар 2019 жыл 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Кому:  

Некоммерческому акционерному обществу  

«Центр поддержки гражданских инициатив» 

                                                От кого: 

                                          Корпоративный фонд  

«Национальный Дельфийский Комитет» 

 

 

Заявление на участие в конкурсе на предоставление 

 гранта для неправительственных организаций* 

 

            Настоящим заявлением Корпоративный фонд «Национальный Дельфийский Комитет» 

(далее – заявитель) выражает желание принять участие в конкурсе 

на предоставление грантов для неправительственных организаций (далее – конкурс) по теме 

гранта: Организация мероприятий по патриотическому  воспитанию молодежи в рамках 

фестиваля «Туған жер» по направлению «Поддержка молодежной политики и детских 

инициатив» и согласие реализовать социальный проект и (или) социальную 

программу в соответствии с условиями конкурса. 

 

 

Директор Национального Дельфийского Комитета, 

Представитель Международного  

Дельфийского Комитета в РК                                                                     Туспекова К.А.                                                                                                                                            

 

Дата заполнения: «20» февраля 2018 года   

 

  



Приложение 2 

Анкета заявителя 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Информация 

(заполняется заявителем) 

1. 

Наименование заявителя в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица или 

свидетельством о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

Корпоративный фонд 

«Национальный Дельфийский 

Комитет» 

2. 
Дата государственной регистрации 

(перерегистрации) 
12 апреля 2010 г. 

3. Бизнес-идентификационный номер 100440008545 

4. 

Юридический адрес в соответствии со справкой 

или свидетельством о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица 

Республика Казахстан, 010000, 

город Астана, район Алматы, мкр. 

1, д. 16, кв. 46 

5 Фактический адрес 

Республика Казахстан, 010000, 

город Астана, район Алматы,  

ул. Кенесары 79/1,  

оф. 309 

6. Предмет деятельности (в соответствии с Уставом) 

Основными предметами 

деятельности Фонда являются:  

Консолидация всех социальных 

слоев и институтов общества для 

выполнения задач глобального 

масштаба в рамках 

Международного Дельфийского 

движения;  

Продвижение и распространения 

общечеловеческих ценностей 

посредством искусства;  

Подъем и объединение творческих 

и созидательных инициатив 

деятелей искусства и молодежи; 

Пропаганда достижений высокого 

искусства;  

Сохранение мирового культурного 

наследия;  

Оказание помощи талантам в 

реализации творческих 

способностей;  

Содействие духовному, 

эстетическому воспитанию 

молодежи;  

Сохранение и развитие 



культурного наследия молодежи; 

Организация и проведение 

конкурсов, фестивалей, концертов, 

творческих встреч, лекций, 

выставок и других культурных 

мероприятий.       

7. Цели деятельности (в соответствии с Уставом) 

Основной целью Фонда является 

проведение Дельфийских игр, 

являющихся высшим форумом 

искусства 

8. Информация о целевой группе заявителя 

Одаренные в творчестве молодежь, 

граждане Республики Казахстан, в 

том числе люди с ограниченными 

возможностями здоровья 

9. 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), 

должность первого руководителя, контактные 

номера телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты 

Туспекова Куралай Айткабыловна, 

директор, 

 +7 778 324 3678, ndk-kz@mail.ru  

10 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного 

бухгалтера (бухгалтера), контактные номера 

телефонов (в том числе мобильный) и адрес 

электронной почты 

Пуха Евгения Алексеевна,  

+7 701 773 09 44, 

novosel_as@mail.ru  

11. 
Полное наименование и адрес банка или его 

филиала, в котором обслуживается заявитель 
АО «Банк Центр Кредит» 

12. БИК банка KCJBKZKX 

13. ИИК KZ668560000005090044 

 

 

Директор Национального Дельфийского Комитета, 

Представитель Международного  

Дельфийского Комитета в РК                                                                     Туспекова К.А.                                                                                                                                           

 

Дата заполнения: «20» февраля 2018 года   
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    Приложение 3 

 

Сведения об опыте работы заявителя 

Трудовые ресурсы заявителя. 

 

Должность Количество человек 

1. Административный персонал 

Директор  1 

Бухгалтер, финансовый менеджер  1 

Юрист 1 

Итого: 3 

2. Производственный персонал 

Координатор проектов 2 

Креативный директор 1 

Менеджер проекта (региональные программы)  2 

Менеджер проекта (музыкальный редактор) 1 

Менеджер проекта (организационный сектор)  5 

Менеджер по связям с общественностью 1 

Итого: 12  

3. Вспомогательный персонал 

Водитель-курьер 1 

Офис-менеджер 1 

Итого: 2 

Общая численность работников 17 

        

1. Опыт работы заявителя (компетентность, специальные знания и практический опыт) в 

области выбранного направления. 

Перечисляются предыдущие аналогичные социальные проекты и (или) социальные 

программы, реализованные или находящиеся в процессе реализации за последние 3 (три) года 

(проекты и услуги, выполненные специалистами организации на индивидуальной основе или 

через другие организации, не могут считаться соответствующим опытом самой организации). 

 

Сроки 

реализации 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы  

Наименование 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

(краткое 

описание 

основной 

деятельности) 

Наименование 

заказчика 

(донора) и 

географический 

охват 

выполненного 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Стоимость 

социального 

проекта и 

(или) 

социальной 

программы 

Результаты социального 

проекта и (или) 

социальной программы 

Апрель-май, 

2015 год 

Обеспечение 

участия 

ГУ 

Министерство 

3 583 000 

тенге 

Развитие творческого 

потенциала молодых 



казахстанской 

делегации в 

дельфийских 

играх стран-

участниц СНГ  

образования и 

науки РК, 

собственные 

средства, 

международный 

исполнителей, 

популяризация 

казахстанского 

культурного наследия на 

международной арене 

Февраль-

март, 2015 

год 

Проведение 

Форума 

Ассамблеи 

народа 

Казахстана 

«Менің 

Қазақстаным» 

РГУ «Қоғамдық 

келісім», 

республиканский 

7 025 500 

тенге 

Проведение форума и 

определение победителей 

творческого фестиваля, 

содействие в 

межкультурном диалоге 

народа Казахстана, 

патриотическом 

воспитание и 

формировании 

толерантного  поколения 

Февраль, 

2015 год 

Старт года 

Ассамблеи 

народа 

Казахстана 

РГУ «Қоғамдық 

келісім», 

республиканский 

4 235 000 

тенге 

Вклад в сохранение 

единства, межкультурного 

диалога народа Казахстана, 

популяризация 

деятельности Ассамблеи 

народа Казахстана 

Апрель-май, 

2015 

Международный 

фестиваль 

молодежного 

творчества 

«Дорогами 

победы» 

ГУ 

Министерство 

образования и 

науки РК, 

международный 

26 856 984 

тенге 

Формирование чувства 

патриотизма, 

национального 

самосознания; 

популяризация 

молодежного творчества 

май-

сентябрь, 

2015 год 

Международный 

этнический 

фестиваль 

«История.Культу

ра» в рамках 

празднования 

550-летия 

казахского 

ханства 

ИП Искаков, 

международный 

 5 455 000 

тенге 

Сохранение и 

популяризация 

национального 

культурного наследия 

казахского народа, 

создание единой 

творческой площадки для 

обмена  

опытом 

Апрель, 2016 

год 

Обеспечение 

участия 

Национальной 

сборной РК в 

международных 

Дельфийских 

играх стран-

участников СНГ 

КФ 

«Национальный 

Дельфийский 

Комитет», 

частные лица, 

международный 

8 200 000 

тенге 

Развитие творческого 

потенциала молодых 

исполнителей, 

популяризация 

казахстанского 

культурного наследия на 

международной арене 

Октябрь-

ноябрь,   

2016 год 

«XII 

Национальные 

дельфийские 

игры» в городе 

Степногорск  

Министерство по 

делам религии и 

гражданского 

общества РК, 

охват вся 

Республика 

22 000 000 

тенге 

Содействие в 

профессиональном росте 

исполнителей, содействие в 

формировании 

гармоничной личности 

посредством высокого 

искусства, сохранение 



культурного наследия 

Казахстана  

Апрель-май,  

2017 год 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному 

Дню защиты 

детей 

ЧФ «Фонд 

Первого 

Президента 

Республики 

Казахстан  - 

Елбасы», 

городской 

4 711 000 

тенге 

Социализация детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

привлечение внимания 

общественности к 

проблемам детей с 

инвалидностью  

Сентябрь-

октябрь, 

2017 год 

Паралимпийские 

старты Фонда 

Первого 

Президента 

Республики 

Казахстан  - 

Елбасы 

ЧФ «Фонд 

Первого 

Президента 

Республики 

Казахстан  - 

Елбасы», 

республиканский 

10 053 460 

тенге 

Формирование новых форм 

инклюзивного воспитания, 

создание площадки для 

обмена опытом и общения 

как спорсменов с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

так и специалистов, 

тренеров, работающих с 

данной целевой аудиторией 

работающих с данной 

целевой аудиторией 

Октябрь-

ноябрь, 

2017 год 

«XIII 

Национальные 

дельфийские 

игры» в городе 

Петропавловск  

КФ 

«Национальный 

Дельфийский 

Комитет», 

Акимат Северо-

Казахстанской 

области, частные 

лица, 

республиканский 

25 000 000 

тенге 

Консолидация и развитие 

творческих инициатив 

молодежи, популяризация 

достижений высокого 

искусства, поиск и 

поддержка талантливой 

молодежи 

Ноябрь-

декабрь,  

2017 год 

Зимний 

фестиваль детско-

юношеского 

спорта и 

здорового образа 

жизни "Будущее 

начинается 

сегодня" 

ЧФ «Фонд 

Первого 

Президента 

Республики 

Казахстан  - 

Елбасы», 

республиканский 

13 857 680 

тенге 

Привлечение детей к 

систематическим занятиям 

физической культурой и 

спортом; пропаганда 

спортивно-

оздоровительного 

воспитания детей; 

содействие в воспитании 

командного «духа», 

сплоченности и дружбы у 

детей, оказавшихся в 

трудных жизненных 

ситуациях; привлечение 

внимания общественности 

к проблемам развития 

физического воспитания и 

спорта в учреждениях для 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 



2. Состав проектной команды заявителя (работники, которые будут вовлечены в 

реализацию предлагаемого социального проекта и (или) социальной программы). 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

члена 

проектной 

команды 

Должность 

Опыт работы и 

стаж работника, 

соответствующие 

задачам 

социального 

проекта и (или) 

социальной 

программы 

Специфическая роль в 

социальном проекте и (или) 

социальной программе, 

ответственность 

Туспекова 

Куралай 

Айткабыловна  

Директор  12 лет 

Общее руководство проектом, 

ответственность за планирование и 

реализацию проекта  

Пуха Евгения 

Алексеевна  

Бухгалтер, 

финансовый 

менеджер  

8 лет 

Ведение учета и ответственность 

финансово-хозяйственной 

деятельности проекта 

Нуртолеуов 

Аслан 

Нуртолеуович 

Координатор 

проекта 
7 лет 

Ведение и координация всех 

структурных подразделений 

проекта, ответственность за сроки и 

качество реализации проекта 

Туспекова 

Айзада 

Айткабыловна  

Менеджер 

проекта 

(региональные 

программы)  

3 года 

Взаимодействие с региональными 

партнерами, организационно-

разъяснительный блок проекта, сбор 

заявок участников и формирование, 

ответственность за региональные 

отборочные туры 

Алиакпаров 

Мейржан 

Нургалиевич 

Контент-

менеджер проекта 
15 лет 

Формирование творческого 

материала проекта с учетом 

идеологических задач проекта,  

отбор программ исполнения, 

определение критерий оценки 

участников фестиваля, 

ответственность за идеологический 

блок проекта 

Избасарова Дана 

Кабдувалиевна 

Менеджер 

проекта 

(организационный 

сектор)  

7 лет 

Организация мероприятий в рамках 

проекта, обеспечение их 

необходимым материально-

техническим оснащением, в 

ответственность за сроки и  качество 

проведения мероприятий  

Билялова Мира 

Жумагельдыевна 

Менеджер по 

связям с 

общественностью 

10 лет 

Информационное сопровождение 

проекта, взаимодействие со СМИ, 

разработка и реализация медиа-

плана, ответственность за широкое и 

качественное освещение проекта 

Имангали Айнұр 

Мақсотқызы 
SMM-менеджер 5 лет 

Ведение деловой переписки, 

проектной документации в рамках 

проекта  



Сертеков 

Нуржан 

Орынгалиевич 

Эксперт, 

консультант, 

заслуженный 

деятель культуры 

РК (народные 

инструменты) 

20 лет 

Консультации в период 

формировании проектной 

документации, проведение фокус-

групп, участие в работе отборочной 

комиссии 

Мусаев Жанибек 

Эксперт, 

консультант, 

деятель культуры 

РК (тетр, 

художественное 

слово) 

8 лет 

Консультации в период 

формировании проектной 

документации, проведение фокус-

групп, участие в работе отборочной 

комиссии 

Алпысбаева 

Маржан 

Балтабековна 

Эксперт, 

консультант, 

деятель культуры 

РК (народные 

инструменты) 

 

Консультации в период 

формировании проектной 

документации, проведение фокус-

групп, участие в работе отборочной 

комиссии 

3. Организационные меры, предпринимаемые заявителем для надлежащей 

реализации социального проекта и (или) социальной программы. 

      Национальный Дельфийский Комитет обладает огромным опытом реализации социальных 

проектов в сфере развития творческого потенциала молодежи. Комитет в осуществлении 

своей деятельности использует проектный подход, что позволяет качественно распределять 

трудовые, интеллектуальные ресурсы организации. К реализации данного социального 

проекта будут привлечены всего 50% от общего числа сотрудников Комитета, что обеспечит 

бесперебойное функционирование Комитета по другим направлениям деятельности. 

В составе экспертно-консультационного совета Национального Дельфийского Комитета 

ежегодно задействованы более 50 деятелей культуры и искусств Казахстана, которые 

участвуют в проектах Комитета. Таким образом, к реализации данного проекта будут 

подключены 10 членов Совета, что также является организационной мерой надлежащего 

выполнения текущих проектов одновременно с реализацией государственного гранта. Также 

Комитетом будут привлечены волонтеры и практиканты для реализации проекта. 

4. Наличие у заявителя возможностей для реализации социального проекта и (или) 

социальной программы. 

Национальный Дельфийский Комитет имеет на праве аренды офис в г.Астана, 

достаточно обширный и оснащенный для реализации проекта (компьютерная техника-10 

единиц, копировальная -5 ед., прочая организационная – 10 единиц).  

В каждом областном центре страны находятся представители Комитета, обладающие 

техническими возможностями (офис, оргтехника, база контактов целевой аудитории), что 

позволит качественно реализовать проект в регионах. Наличие в каждом регионе членов 

Национального Дельфийского жюри из числа профессорско-преподавательского состава 

учебных заведений творческих специальностей, позволит минимизировать финансовые 

расходы на командировочные расходы членов отборочных комиссий фестиваля. Обширная 

партнерская база из числа НПО, международных организаций, деятелей культуры, 

привлекаемая к реализации проекта,  позволит качественно реализовать поставленные задачи 

и цели социального проекта с минимальными финансовыми вложениями. 

      

Директор Национального Дельфийского Комитета, 

Представитель Международного  

Дельфийского Комитета в РК                                                                     Туспекова К.А.                                                                                                                                           

 

Дата заполнения: «20» февраля 2018 года



                                                                                                                                          Приложение 4 

 

Содержание социального проекта «Организация мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи «Туған жер»  

по направлению «Поддержка молодежной политики и детских инициатив»     

  

1. Краткое резюме социального проекта «Организация мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодежи «Туған жер»  

Цель: развитие и популяризация молодежного авторского творчества  как элемента 

патриотического воспитания молодежи  и вовлечения в решение вопросов социально- 

культурного развития страны. 

Задачи:  

формирование чувства патриотизма, национального самосознания у подрастающего 

поколения, содействие духовной привязанности к родной земле через  изучение и созидание 

культурного наследия своей малой родины, края, страны; 

выявление и поддержка талантливой молодежи – авторов патриотических произведений; 

сохранение и развитие национальных культурных, музыкальных традиций, приумножение 

культурного наследия; 

содействие в формировании нравственных ценностей, привитие высокого эстетического и 

интеллектуального вкуса, гармоничному развитию личности; 

популяризация молодежного творчества и создание условий для реализации творческого 

потенциала различной категории молодежи; 

содействие в  повышение социальной активности и гражданской позиции  молодежи   

Целевая аудитория: талантливая молодежь страны в возрасте 14-28 лет, авторы 

патриотических произведений, участники дебатного движения 

Прямой охват: участники 150 человек. Косвенный: зрители 1 500 человек, информирование 

через СМИ более 500 000 человек 

Деятельность по направлению гранта: Проект предполагает проведение комплекса 

мероприятий, направленного на патриотическое воспитание молодежи с участием 

представителей всех регионов страны.  К участию в фестивале «Туған жер» будут 

приглашены молодые авторы патриотических произведений в исполнительском (вокал, 

инструментал), художественном (изобразительное искусство, видеоконтент, фотография), 

словесном (чтение, сказ, постановки) жанре творчества.  К участию в дебатном турнире будут 

приглашены лидеры регионов 2 языковых лиг. Отбор участников будет произведен 

посредством онлайн конкурса с использованием цифровых технологий. Проект будет 

реализован в 2 этапа. 

Первый этап: Определение творческих направлений и разработка проектной документации 

фестиваля  «Туған жер» (Положение, Программные требования и пр.). Определение темы и 

разработка проектной документации республиканского дебатного турнира среди молодежи. 

Анонсирование проекта. Выявление участников  в регионах страны. Подача онлайн заявок. 

Менторская поддержка финалистов, подготовка к фестивалю. Определение места проведения 

фестиваля. 

Второй этап: Проведение фестиваля «Туған жер». Обеспечение участия региональных 

победителей. Серия мастер-классов. 

Проведение республиканского дебатного турнира среди молодежи с участием всех регионов 

Казахстана посредством  анализа  и  публичного  обсуждения   социальных и политических 

процессов, происходящих в обществе 

Ожидаемые результаты:  

1. повышение профессионального мастерства участников в различных направлениях и 

популяризация молодежного творчества; 



2. расширение творческих возможностей, развитие конкурентоспособности участников 

проекта; 

3. популяризация культурного наследия Казахстана, в том числе на международной 

арене; 

4. формирование патриотических настроений у молодежи; 

5. формирование чувства национальной гордости и самоидентичности у подрастающего 

поколения. 

 

2. Обоснованность реализации социального проекта и (или) социальной 

программы. 

Казахстан — это сильное и независимое государство с многовековой историей. Огромный 

вклад в патриотическое воспитание внёс Нурсултан Абишевич Назарбаев, Президент 

Республики Казахстан: «Казахстан начал третье двенадцатилетие Независимости с большой 

духовной модернизации. В рамках моей программной статьи во всех регионах страны начата 

масштабная работа. Один из важных проектов, реализуемых на основе «Рухани жаңғыру» — 

«Туған жер». Земля, на которой человек родился, всегда будет в его сердце. Мы все гордимся 

своими родными краями, скучаем по ним, заботимся о них. Любовь к родной земле 

продолжается в любви к Родине, забота о родной земле — в заботе о Родине», — отметил 

глава государства (Назарбаев: Патриотизм является нерушимой опорой Мәңгілік Ел. URL: 

http://muftyat.kz/ru/news/11876  (Дата обращения: 02.11.2017). 

Патриотическое воспитание молодежи — одно из направлений государственной молодежной 

политики Республики Казахстан и являет собой залог стабильного развития страны в 

будущем. 

Анализ различных научных позиций в отношении категории патриотизма позволяет 

установить такие общие для всех точек зрения признаки, как: 

— глубокое чувство любви и верности своей Родине, народу; 

— созидательный характер деятельности каждого человека на благо своей страны, народа и 

всего человечества; 

— принцип жизни и деятельности каждого гражданина своего государства, человечества в 

целом; 

— готовность защищать свою Родину и Отечество, служить им, подчинять свои и групповые 

интересы интересам страны и народа; 

— готовность к самопожертвованию во имя Родины и народа; 

— привязанность к определенному месту жительства. 

Патриотизм есть термин многосложный, состоящий из двух понятий – любовь и Родина. Но у 

каждого человека разное понимание любви и Родины. Это происходит потому, что понятие 

патриотизма среди разных социальных слоев общества – разное.  

Но, тем не менее, как показывают проведенные социологические исследования, казахстанская 

молодежь, в своем большинстве, является весьма патриотичной [Нурлигенова З. Н., 

Амантаева К. М., Курбанова Д. Н. Патриотическое воспитание казахстанской молодежи: 

история и перспективы // Молодой ученый. — 2017. — №45. — С. 160-163. — URL 

https://moluch.ru/archive/179/46437/].  

В то же время проблема патриотизма в казахстанском обществе существует. Она существует, 

прежде всего, потому, что нашу молодежь иногда не воспитывают в духе патриотизма, а 

пытаются насильно его навязать. На самом деле к патриотизму нельзя просто призвать. Это 

чувство необходимо постоянно воспитывать. У человека должно быть реальное осознание 

своей сопричастности к своему народу, к своему Отечеству.  

В данном контексте Проект является уникальной площадкой консолидации творческих 

созидательных инициатив молодежи страны, которая позволит продемонстрировать любовь и 

реальную деятельность на благо своей страны и народа. 

Базовым вектором Концепции укрепления и развития казахстанской идентичности и единства 

является общенациональная патриотическая идея «Мәңгілік Ел», выдвинутая Президентом 

http://muftyat.kz/ru/news/11876
https://moluch.ru/archive/179/46437/


страны Н.А.Назарбаевым. Консолидирующими ценностями общенациональной 

патриотической идеи «Мәңгілік Ел» являются такие принципы, как: гражданское равенство, 

трудолюбие, честность, культ учености и образования, светская страна. Главные принципы 

казахстанского единства и согласия сформулированы как «Единство в многообразии», «Одна 

страна – одна судьба». Для решения этой проблемы проводится взвешенная государственная 

языковая политика.  

И снова проект доказывает свою состоятельность в данном вопросе, ведь реализация проекта 

предполагает возможности для дальнейшего развития казахского языка, который является 

главным фактором объединения всех казахстанцев. В то же время создает благоприятные 

условия, чтобы представители всех проживающих в стране этносов могли свободно говорить, 

обучаться на родном языке и развивать его. Президент страны в Послании народу Казахстана 

от 2007 года «Новый Казахстан в новом мире» обозначил развитие трехъязычного 

образования на казахском, русском и английском языках как залог консолидации общества, 

роста его конкурентоспособности. Высокий уровень патриотизма - залог высокой 

конкурентоспособности нации. Поэтому государственная политика в этой сфере имеет ряд 

важных направлений. Во-первых, это сфера культуры, которая касается прежде всего 

преемственности поколений и межнационального согласия. (Политика и общество // Круглый 

стол в Мажилисе: развитие и укрепление патриотизма молодежи Казахстана через призму 

образовательной системы Жигер Байтелесов, Пресс-служба Аппарата Мажилиса Парламента 

РК, 21 апреля 2009.) 

Конечно, невозможно патриотическое воспитание молодежи без знаний культурного наследия 

страны-литературы, истории, музыки. Проект предоставляет возможность участникам в 

полной мере реализовать свои творческие навыки, получить новые знания о многообразии и 

региональных культурных и музыкальных особенностях страны и народа Казахстана, 

продемонстрировать собственные созидательные инициативы на благо Родины, как фактора 

развития патриотического воспитания. 

 

3. Целевые группы (кто получит пользу от реализации социального проекта и (или) 

социальной программы). 

Целевой группой определена молодежь. Заявитель обеспечит вовлечение молодежи в 

планирование и проведение мероприятий проекта, что позволит реализовать различным 

группам молодежи творческий потенциал, получить практические навыки планирования, 

организации и анализа социально значимых культурных проектах, расширить их 

компетенции. 

В таблице приведена информация о пользе и уровне вовлеченности молодежи в 

деятельность по проекту.  

Целевая группа Количество Возраст Какую пользу получит целевая группа 

Молодежь – 

участники проекта 

Не менее 100 

человек 
14-28 

Развитие чувства патриотизма и 

национального самосознания; возможность 

творческой самореализации, развитие 

собственной конкурентоспособности и 

творческого потенциала, опыт сценической 

работы, знакомства, общение с 

единомышленниками и обмен опытом, 

сохранение и популяризация культурного 

наследия, новые знания о многообразии и 

региональных культурных особенностях 

страны и народа Казахстана, привлечение 

молодежи к участию в решении актуальных 

вопросов общества 



Молодежь и 

граждане РК – 

зрители фестиваля 

Не менее 

1 500 человек 
5+ 

Эстетическое удовольствие, формирование 

культурных ценностей, сохранение и 

популяризация культурного наследия, новые 

знания о многообразии и региональных 

культурных особенностях страны и народа 

Казахстана, формирование общественного 

согласия и национального единства, т.е. 

развитие чувства патриотизма и 

национального самосознания 

Члены жюри из 

числа деятелей 

культуры, 

искусств. 

преподавателей 

Не менее 20 29-65 

Сохранение и популяризация культурного 

наследия, передача знаний и опыта 

преемникам, адаптированным к глобальной 

конкуренции в сфере культуры, 

формирование требований и критериев к 

участникам, необходимых в дальнейшем 

творческом развитии 

 

4. Партнеры по социальному проекту и (или) социальной программе и 

заинтересованные стороны. 

Партнеры проекта обеспечивают информационную, организационную и консультационную 

поддержку.  

Наименование партнера, 

заинтересованной 

стороны 

Вид поддержки и конкретное направление 

Акиматы 14 областей и 

гг.Астана, Алматы) 

Информационная (информирование о проекте и взаимодействие 

со структурными подразделениями (органы соцзащиты-со 

специализированными учебными заведениями и пр.), 

организационная (участие представителей в качестве экспертов, 

гостей и пр.), консультативная (консультации по наличию 

ресурсов в регионе, н-р, количество культурных объединений с 

управлениями культуры областей и пр.) 

БФ «Камкор-Актау 

жастары» 

Информационная (информирование целевой аудитории 

посредством партнерской сети), организационная 

(организационные работы по выявлению участников проекта), 

консультационная (будут привлечены сотрудники фонда, 

специализирующиеся на работе с творческой молодежью, с 

целью консолидации усилий по качественной проработке с 

данной целевой аудиторией) 

ОФ «ИРЦ «Открытое 

гражданское общество» 

Информационная (информирование целевой аудитории 

посредством партнерской сети), организационная 

(организационные работы по проведению отборочного тура), 

консультационная (будут привлечены сотрудники фонда, 

специализирующиеся на работе с творческой молодежью, с 

целью консолидации усилий по качественной проработке с 

данной целевой аудиторией) 

МОО «Дебатный центр 

«Акикат» ЗКГУ 

Информационная (информирование целевой аудитории 

посредством партнерской сети), организационная 

(организационные работы по проведению Республиканского 



дебатного турнира), консультационная (будут привлечены 

сотрудники объединения с целью качественной проработки 

мероприятия с учетом методологии и специфики проведения 

дебатных турниров) 

Средства массовой 

информации 

(Республиканское ТВ (на 

двух языках): Казахстан, 

Хабар24, Мир24;       

Республиканские газеты:  

Каз.:Айкын, Ана тілі; 

Рус.: Деловой Казахстан, 

Мегаполис;  

Интернет-порталы (на 

двух языках): bnews.kz, 

baq.kz, kazstrategy2050.kz, 

khabar.kz, 24.kz, 

informburo.kz, inform.kz, 

kaztag.kz, tengrinews.kz  

Офиц.сайт НДК: 

www.нкд.kz 

Размещение в 

офиц.соц.сетях НДИ: 

fb.com/delphikaz 

Vk.com/delphikaz 

Instagram @ delphikaz  

Радио: Орда, Астана, 

Шалкар (каз.) 

Информационная (широкое освещение проекта в период 

информационной кампании и в период реализации, а также 

постпродакшн проекта на региональном и республиканском 

уровне) 

Казахский Национальный 

университет искусств 

Информационная (оповещение, анонс проекта, разъяснение 

проектной документации), организационная (участие в отборе и 

выявлении участников, минимизация рисков в части плагиата, 

участие в составе жюри и пр.), консультационная (участие 

педагогов-экспертов в разработке фестивальных требований, 

мастер-классах и т.д.) 

Западно-Казахстанский 

Колледж искусств 

им.Курмангазы 

Информационная (оповещение, анонс проекта, разъяснение 

проектной документации), организационная (участие в отборе и 

выявлении участников, минимизация рисков в части плагиата, 

участие в составе жюри и пр.), консультационная (участие 

педагогов-экспертов в разработке фестивальных требований, 

мастер-классах и т.д.) 

ТОО «Новосел» 
Организационная (содействие в организации призового фонда, 

организации концертных выступлений и пр.) 

ТОО «Центр 

статистических 

исследований» 

Консультационная (разработка системы мониторинга, методов и 

критериев оценки эффективности проекта, проведение анализа, 

выработка рекомендаций) 

Международный 

Дельфийский Комитет, 

Дельфийские организации 

стран 

Консультационная (содействие в разработке программных 

требований фестиваля, направлений с учетом международного 

(странового) опыта) 

Организационная (совместная организация и проведение 

международных творческих мероприятий/приглашение на 

творческие состязания) 

http://www.нкд.kz/


5. Обратная связь с заявителем по социальному проекту и (или) социальной 

программе. 

Будет сформирована база контактов участников проекта посредством современных 

методов коммуникаций (Telegram-бот и пр.) для обеспечения обратной связи Заявителю.  Для 

оценки уровня удовлетворенности целевой группы проектом будут применены такие методы 

социологического исследования, как мониторинг, анкетирование, тестирование, интервью, 

метод экспертных оценок, успешно применяемый в своей деятельности Заявителем на 

постоянной основе.  

1. План мониторинга реализации социального проекта или социальной программы. 

Цель социального проекта или социальной программы:  развитие и популяризация 

молодежного авторского творчества  как элемента патриотического воспитания молодежи  и 

вовлечения в решение вопросов социально- культурного развития страны. 

Задача Мероприятия 

Краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты 

Индикаторы (к 

краткосрочным и 

долгосрочным 

результатам) 

Периодичн

ость 

измерения 

Выявление и 

поддержка 

талантливой 

молодежи –

авторов 

патриотическ

их 

произведений 

Определение 

участников и 

их подготовка 

к фестивалю 

патриотическо

го творчества 

«Туған жер» 

Выявление не менее 

150 талантов по 

заявленным 

требованиям и 

направлениям, отбор 

50  финалистов-

участников 

фестиваля, 

определение 

необходимых 

навыков для 

профессионального 

роста участников и 

составление 50 

индивидуальных 

программ 

менторства, 

внедрение данных 

программ 

По итогам онлайн 

отборов в 14 областях 

и гг.Астана, Алматы, 

будут определены 50 

участников фестиваля; 

50 участников финала 

будут повышать 

исполнительское 

мастерство 

посредством 

менторской поддержки 

членов отборочной 

комиссии и 

привлеченных 

педагогов в период 

подготовки к 

фестивалю, 50% 

участников отметят 

повышение уровня 

исполнительского 

мастерства 

Ежемесячно 

Формировани

е чувства 

патриотизма, 

национальног

о 

самосознания 

у 

подрастающег

о поколения, 

содействие в 

духовной 

Проведение 

фестиваля 

патриотическо

го творчества 

«Туған жер» 

Популяризация и 

пропаганда 

авторского 

молодежного 

творчества,  

90% участников 

продолжат авторские 

созидательные 

инициативы на 

патриотическую тему,  

Ежеквартал

ьно 



привязанност

и к родной 

земле через  

изучение и 

созидание 

культурного 

наследия 

своей малой 

родины, края, 

страны; 

Сохранение и 

развитие 

национальны

х культурных, 

музыкальных 

традиций, 

приумножени

е культурного 

наследия 

Проведение 

фестиваля 

патриотическо

го творчества 

«Туған жер» 

В ходе проекта 150 

участников 

отборочных туров 

(мастер-классы, 

концерт, 1 500 

зрителей (концерт) 

получат новые 

знания о 

многообразии и 

региональных 

культурных и 

музыкальных 

особенностях страны 

и народа Казахстана  

150 участников 

отборочных туров, 

1 500 зрителей;  

80% участников 

получат новые знания 

в области культуры и 

опыт сценического 

искусства, 100% 

участников отметят 

необходимость 

проведения 

образовательных 

мероприятий (мастер-

классы) в рамках 

подобных 

мероприятий 

Ежемесячно 

Содействие в 

формировани

и 

нравственных 

ценностей, 

привитие 

высокого 

эстетического 

и 

интеллектуал

ьного вкуса, 

гармоничном

у развитию 

личности 

Привлечение 

представителе

й различных 

категорий 

молодежи к 

планированию 

и реализации 

проекта  

Ко всем видам работ 

по проекту, включая 

разработку 

проектной 

документации, 

освещения в СМИ, 

организации отборов, 

мастер-классов, 

режиссерско-

постановочные 

действия, выработка 

рекомендаций, 

оценка 

эффективности и пр. 

будут привлечены 

молодые люди, до 25 

человек 

В период реализации 

проекта будут 

задействованы 25 

добровольцев разных 

творческих 

направлений; из них 

85% приобретут 

навыки реализации 

социально-культурных 

проектов и 100% 

отметят личностный 

рост 

Ежемесячно  

Содействие в 

формировани

и 

нравственных 

ценностей, 

привитие 

высокого 

эстетического 

и 

Проведение 

мастер-

классов и 

оказание 

менторской 

поддержки 

членами 

отборочной 

комиссии и 

Участники  проекта, 

50 человек, получат 

академические 

знания, опыт 

творческой работы с 

профессионалами в 

сфере искусства, 

жизненно важные 

навыки по 

70%участников 

фестиваля пройдут 

мастер-классы, 100% 

участников будут 

охвачены 

менторством; 50% 

участников фестиваля 

получат стимул к 

дальнейшему 

Ежеквартал

ьно 



 

 

интеллектуал

ьного вкуса, 

гармоничном

у развитию 

личности 

деятелями 

культуры 

участникам 

фестиваля 

реализации 

творческого 

потенциала 

творческому росту и 

образованию 

Популяризаци

я 

молодежного 

творчества и 

создание 

условий для 

реализации 

творческого 

потенциала 

молодежи 

Проведение в 

рамках 

фестиваля 

широкой 

информационн

ой кампании 

Запуск серии 

интервью в интернет 

пространстве с 

мотивирующими 

историями успеха 

участников 

фестиваля, 

поддержка 

начинающих авторов 

и передача опыта 

участниками 

фестиваля 

50% участников 

проявят готовность к 

социальной 

активности и 

непосредственному 

участию в 

созидательной 

деятельности, 10 

интервью, 10 менторов 

из числа участников 

фестиваля 

Ежемесячно

, 

По итогам 

проекта 

Сохранение и 

развитие 

национальны

х культурных, 

музыкальных 

традиций, 

приумножени

е культурного 

наследия 

Подготовка и 

участие 

победителей 

фестиваля в 

международн

ых творческих 

конкурсах 

Расширение 

творческих 

возможностей, 

развитие 

конкурентоспособнос

ти участников 

проекта, 

популяризация 

культурного 

наследия Казахстана 

на международной 

арене 

3 финалиста фестиваля 

получат возможность 

участия в 

международных 

конкурсах/фестивалях 

По итогам 

фестиваля 

Содействие в 

формировани

и 

нравственных 

ценностей, 

привитие 

высокого 

эстетического 

и 

интеллектуал

ьного вкуса, 

гармоничном

у развитию 

личности; 

Содействие в  

повышение 

социальной 

активности и 

гражданской  

позиции  

молодежи   

Проведение 

республиканск

ого дебатного 

турнира среди 

молодежи с 

участием всех 

регионов 

страны 

Развитие  общего  

гуманитарного  

потенциала  

участников,  

воспитание  

совершенствующейся  

личности,  

обладающей 

созидательным 

мировоззрением; 

воспитание  

ответственности  

каждого  гражданина  

за  судьбу,  

безопасность, 

будущее своей 

Родины; привлечение 

молодежи к участию 

в решении 

актуальных вопросов 

общества 

выявление  50 

молодых  людей,  

умеющих  вести  

дискуссии  и  

отстаивать  свою  

точку  зрения,  

грамотно  и  

аргументировано  

защищать свои 

интересы; 100% 

участников пройдут 

курс повышения 

жизненно важных 

навыков;  80% 

участников отметят  

повышение уровня 

ораторского 

мастерства 

Ежеквартал

ьно  



7. Календарный план социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Мероприятие 
Месяц 

1 

Месяц 

2 

Месяц 

3 

Месяц 

4 

Месяц 

5 

Месяц 

6 

Месяц 

7 

Определение участников и их 

подготовка к фестивалю 

патриотического творчества «Туған 

жер» 

+ + + +    

Проведение фестиваля 

патриотического творчества «Туған 

жер» 

   +    

Привлечение представителей 

различных категорий молодежи к 

планированию и реализации проекта  

+ + + + + + + 

Проведение мастер-классов и 

оказание менторской поддержки 

членами отборочной комиссии и 

деятелями культуры участникам 

фестиваля 

 + + +    

Проведение в рамках фестиваля 

широкой информационной кампании 
+ + + + + + + 

Подготовка и участие победителей 

фестиваля в международных 

творческих конкурсах 

    + + + 

Проведение республиканского 

дебатного турнира среди молодежи с 

участием всех регионов страны 

   +    

 

8. Риски социального проекта и (или) социальной программы. 

 

Риск 
Стратегия снижения вероятности и минимизации 

последствий 

Низкий уровень активности целевой 

группы – недобор заявленного 

количества участников фестиваля 

Широкое анонсирование проекта посредством СМИ, 

социальных сетей, партнерской базы, почтовой 

рассылки по учебным и творческим заведениям, 

привлечение дельфийского творческого сообщества к 

информационной кампании 

Незначительное освещение 

реализации проекта со стороны СМИ 

Привлечение партнерской базы СМИ, разработка 

детального медиа-плана, привлечение блогеров, и 

пр.медийных персон для информационной кампании 

Низкая вовлеченность со стороны 

региональных участников 

Раннее анонсирование проекта, определение времени 

проведения отборов с учетом графика культурных 

событий региона 

Недостаточная организационная 

поддержка со стороны партнеров   

Привлечение волонтеров из числа партнерских 

организаций, специализированных объединений 

регионов, привлечение участников дельфийского 



движения в регионах  

 

9. Освещение деятельности социального проекта и (или) социальной программы в 

средствах массовой информации (далее – СМИ). 

В рамках реализации проекта предполагается обширная информационная кампания. 

Анонсирование проекта будет осуществлено посредством республиканских, региональных 

печатных, электронных СМИ. Количество анонсовых публикаций – 25, видеоролик – 4, радио 

– 4, суммарная доля на государственном языке не менее 55%. В период проведения 

региональных туров: статьи – 32, новостных сюжетов – 16. По итогам реализации проекта: 

пресс-конференция-1, публикаций-10.  

Тип материала Количество  Источник размещения Целевой охват  

Анонс проекта 16 Региональные печатные СМИ 100 000 

Анонс проекта 32 Региональные интернет ресурсы, группы в 

социальных сетях 

1 000 000 

Анонс проекта 4 Республиканские радиокомпании (Шалқар, 

Орда, Қазақ радиосы и тд) 

500 000 

Анонс проекта 4 Региональные телеканалы 3 000 000 

Новостной 

сюжет 

4 Региональные, республиканские телеканалы 3 000 000 

Обзор 

мероприятий 

10 Региональные, республиканские печатные 

СМИ 

1 000 000 

Интервью 12 Региональные печатные СМИ, интернет 

ресурсы 

500 000 

Национальный Дельфийский Комитет обладает следующим опытом и документально 

подтвержденной компетенцией: освещение проектов охватом более 1 млн. человек (2012-2015 

гг.), более 3 млн. человек целевой аудитории (2016-2017 гг.) 

Официальные ресурсы НДК и партнеров обеспечивают единовременный охват до 2 млн. 

в год.  

10. Устойчивость социального проекта и (или) социальной программы. 

Уставной деятельностью Национального Дельфийского Комитета (Заявитель) является 

поиск и продвижение талантливой молодежи и развитие дельфийского движения, которое 

объединяет все виды искусств -классические, народные, современные, социальные.  

Заявитель имеет обширную партнерскую базу международных творческих организаций, 

т.к. в  международном Дельфийском движении участвует более 100 государств.  

В связи с этим, данный проект Заявитель планирует перевести в разряд системных и 

продолжить деятельность по проекту после прекращения финансирования.  Фестиваль 

послужит стартом нового направления деятельности Заявителя – номинации «Авторское 

творчество» в системе поиска и продвижения Дельфийских игр. Участники дебатного турнира 

также получат возможность участия в социальных номинациях Дельфийских игр. 

Участники проекта пополнят базу талантов Заявителя, что предоставит им ряд 

преимуществ в развитии и творческом росте, как возможность обучения у членов 



Национального Дельфийского жюри, сформированного из числа деятелей культуры и 

искусств Казахстана, участия в республиканских и международных проектах Комитета и др.  

Заявитель планирует привлекать участников фестиваля к дальнейшим творческим 

проектам, реализуемым Комитетом на постоянной основе. 

 

 

Директор Национального Дельфийского Комитета, 

Представитель Международного  

Дельфийского Комитета в РК                                                                     Туспекова К.А.                                                                                                                                           

 

Дата заполнения: «20» февраля 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Смета расходов по реализации социального проекта и (или) социальной программы 

 

      Направление предоставления гранта: «Поддержка молодежной политики и детских 

инициатив» 

      Тема гранта: Организация мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи в 

рамках фестиваля «Туған жер» 

      Период реализации гранта: май – ноябрь  

      Размер гранта: 10 000 000 тенге 

№ Статьи расходов* Един

ица 

измер

ения 

Кол

ичес

тво 

Стоимос

ть, в 

тенге 

Всего, в 

тенге 

Источники финансирования 

Заявитель 

(софинанси

рование) 

Другие 

источники 

софинанси

рования 

Средства 

гранта 

1 Административн

ые затраты: 

      5 768 000 1 501 500 1 450 000 2 831 300 

  1) заработная 

плата, в том 

числе: 

      4 100 000 100 000 1 450 000 2 450 000 

  Директор/руковод

итель проекта 

тг/ 

мес 

7 100 000 700 000 

 

360 000 340 000 

  Бухгалтер тг 

/мес 

7 50 000 350 000 

 

200 000 150 000 

  Координатор 

проекта 

тг/ 

мес 

7 100 000 700 000 

 

140 000 560 000 

  Контент-

менеджер 

тг/ 

мес 

5 100 000 500 000 

 

150 000 350 000 

  Менеджер 

проекта 

(региональные 

программы)  

тг/ 

мес 

5 100 000 500 000 

 

100 000 400 000 

  Менеджер 

проекта 

(организационный 

сектор)  

тг/ 

мес 

5 100 000 500 000 

 

200 000 300 000 

  Менеджер по 

связям с 

общественностью 

тг/ 

мес 

5 100 000 500 000 

 

200 000 300 000 



  SMM-менеджер тг/ 

мес 

7 50 000 350 000 100 000 100 000 50 000 

  2) социальный 

налог и 

социальные 

отчисления 

      559 200 325 400   233 800 

  3) обязательное 

медицинское 

страхование 

      61 500 1 500   60 000 

  4) банковские 

услуги 

усл 7 5 000 35 000 35 000   0 

  5) расходы на 

оплату услуг 

связи 

усл 7 5 000 35 000     35 000 

  6) коммунальные 

услуги и (или) 

эксплуатационны

е расходы 

усл 7 30 000 210 000 210 000   0 

  7) расходы на 

оплату аренды за 

помещения (офис 

75 кв.м.) – 9 

человек 

усл 7 100 000 700 000 700 000   0 

  8) расходные 

материалы, 

приобретение 

товаров, 

необходимых для 

обслуживания и 

содержания 

основных средств 

и другие запасы, в 

том числе: 

      52 500     52 500 

  Заправка 

картриджа 

усл 7 2 000 14 000 0   14 000 

  Канцелярские 

товары 

шт 7 5 500 38 500 0   38 500 

  9) прочие 

расходы, в том 

числе: 

            0 



2 Материально-

техническое 

обеспечение, в 

том числе: 

      1 000 000 200 000 0 800 000 

  1) закупка 

вычислительного 

и другого 

оборудования (с 

указанием 

наименования 

каждого 

оборудования): 

      1 000 000     800 000 

  Звуковое 

оборудование 

сценическое 

комп

л 

1 1 000 

000 

1 000 000 200 000   800 000 

  2) приобретение 

офисной мебели 

(с указанием 

предмета мебели): 

      0 0   0 

  3) закупка 

лицензионных 

программных 

продуктов (с 

указанием 

наименования 

программы): 

      0     0 

3 Прямые 

расходы: 

      8 752 200 2 383 500 0 6 368 700 

  1) мероприятие 1 

Выявление 

участников 

фестиваля 

      1 086 200 100 000 0 986 200 

  расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

            0 

  суточные (5 

поездок, по 2 дня 

2 человека) 

чел/д

ень 

20 4 810 96 200     96 200 

  проживание (5 

поездок, по 2 дня 

2 человека) 

чел/д

ень 

20 12 000 240 000     240 000 



  проезд (5 поездок,  

2 направления, 2 

человека) 

чел/н

аправ

ление 

20 15 000 300 000     300 000 

 приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

       

 папка    0   0 

 ручка    0   0 

 блокнот    0   0 

 другие (с указание 

наименования) 

   0   0 

  расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

          

  работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

          

  работы и услуги 

юридических лиц, 

в том числе: 

      

 

    

 

 

создание онлайн 

площадки 

фестиваля 

усл 1 350 000 350 000     350 000 

  представительски

е расходы: 

      0     0 

  кофе-брейк  усл 5 20 000 100 000 100 000   0 

 обед усл   0   0 

 аренда зала усл   0   0 

  2) мероприятие 2 

Проведение 

фестиваля 

"Туган жер" 

      4 290 000 1 400 000 0 2 890 000 

 расходы на 

служебные 

       



командировки, в 

том числе: 

 суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко-дней) 

   0   0 

 проживание 

(указать 

количество 

командировок и 

человек, 

человеко-дней) 

   0   0 

 проезд (указать 

количество 

командировок и 

человек) 

   0   0 

 приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

       

 папка шт 50 500 25 000     25 000 

 ручка шт 50 150 7 500     7 500 

 блокнот шт 50 650 32 500     32 500 

 другие (с указание 

наименования) 

   0   0 

 сертификат 

участника 
шт 50 300 15 000     15 000 

  расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      

 

    

 

  работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

      

 

    

 

  услуги режиссера-

постановщика 

фестиваля 

усл 1 250 000 250 000     250 000 



  работы и услуги 

юридических лиц, 

в том числе: 

      

 

    

 

  аренда светового 

и звукового 

оборудования, 

сценического 

оборудования  

усл 1 1 800 

000 

1 800 000 800 000   1 000 000 

  Аренда LED-

экрана  

  1 500 000 500 000 200 000   300 000 

  аренда  реквизита усл 1 500 000 500 000 200 000   300 000 

  фотовидеосъемка

2 дня 

усл 1 200 000 200 000     200 000 

 Изготовление 

пресс-стены 3*4 м,  
кв.м 12 2 500 30 000     30 000 

 транспортные 

расходы участников 

мероприятия (50 

человек, 2 дня) 

авто/д

ень/ча

с 

40 7 000 280 000     280 000 

 Представительски

е расходы: 

       

 кофе-брейк    0   0 

 обед чел/де

нь 
50 1 000 50 000     50 000 

 аренда зала    0   0 

 завтрак, ужин чел/де

нь 
50 2 000 100 000     100 000 

 проживание (50 

региональных 

участников 2 дня) 

чел/де

нь 
50 10 000 500 000 200 000   300 000 

  Мероприятие 3 

Проведение 

республиканског

о дебатного 

турнира 

      2 326 000 200 000 0 2 126 000 

 расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

       



 суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко-

дней) 

   0   0 

 проживание 

(указать количество 

командировок и 

человек, человеко-

дней) 

   0   0 

 проезд (указать 

количество 

командировок и 

человек) 

   0   0 

 приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

             

 папка шт   0   0 

 ручка шт 60 150 9 000     9 000 

 блокнот шт 60 650 39 000     39 000 

 другие (с указание 

наименования) 

   0   0 

 сертификат 

участника 
шт 60 300 18 000     18 000 

  расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

      

 

    

 

  работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

      0     0 

  работы и услуги 

юридических лиц, 

в том числе: 

      0     0 

  аренда светового 

и звукового 

оборудования, 

сценического 

оборудования  

усл 1 500 000 500 000 200 000   300 000 



  фотовидеосъемка 

2 дня 

усл 1 200 000 200 000     200 000 

 изготовление пресс-

стены 3*4 м,  
кв.м 12 2 500 30 000     30 000 

 транспортные 

расходы участников 

мероприятия (60 

человек, 2 дня) 

авто/д

ень/ча

с 

50 7 000 350 000     350 000 

 обеспечение 

проживания (50 

региональных 

участников 2 дня) 

чел/де

нь 

50 10 000 500 000     500 000 

 представительски

е расходы: 

       

 кофе-брейк    0   0 

 обед (60 чел 2 дня 3 

раза в день) 
чел/де

нь 
60 1 000 60 000     60 000 

 аренда зала усл 1 500 000 500 000     500 000 

 завтрак, ужин (60 

чел 2 дня 3 раза в 

день) 

чел/де

нь 
60 2 000 120 000     120 000 

  4) мероприятие 4 

Обеспечение 

участия 

финалистов 

фестиваля 

"Туған жер" в 

республиканских

, международных 

фестивалях 

      1 050 000 683 500   366 500 

 расходы на 

служебные 

командировки, в 

том числе: 

       

 суточные (указать 

количество 

командировок и 

человек, человеко-

дней) 

   0   0 

 проживание 

(указать количество 

командировок и 

человек, человеко-

дней) 

   0   0 



 проезд (указать 

количество 

командировок и 

человек) 

   0   0 

 приобретение 

раздаточных 

материалов, в том 

числе: 

             

 папка    0   0 

 ручка    0   0 

 блокнот    0   0 

 расходы по оплате 

работ и услуг, 

оказываемых 

юридическими и 

физическими 

лицами, в том 

числе: 

            

 работы и услуги 

физических лиц, в 

том числе: 

      0     0 

 работы и услуги 

юридических лиц, в 

том числе: 

            

 организационный 

сбор (проездные 

гранты) 

чел/ 

усл 

3 350 000 1 050 000 683 500   366 500 

 представительские 

расходы: 
       

 кофе-брейк    0   0 

 обед     0   0 

 аренда зала    0   0 

  ИТОГО        15 535 000  4 085 000  1 450 000 10 000 000 

 

Директор Национального Дельфийского Комитета, 

Представитель Международного  

Дельфийского Комитета в РК                                                                     Туспекова К.А.                                                                                                                                           

 

Дата заполнения: «20» февраля 2018 года 


































































