
               № 4 қосымша 

                Грант беру шартына сәйкес  

                «15» қыркүйек  2020 жыл № 98 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЕСЕП 

 

Грант алушы: «Отбасы хрестоматиясы» қоғамдық қоры 

Гранттың тақырыбы: «Қазақстанда эко жобаларды танымал ету және дамыту» 

Грант сомасы: 5 723 000 теңге 

  

1. Әлеуметік жоба аясындағы іс-шараларды сипаттаңыз  

Гранттық шарттың №3 қосымшасына сәйкес (әлеуметтік жобаның егжей-тегжейлі сипаттамасы) әлеуметтік жобаны іске асыру 

шеңберінде өткізілген барлық іс-шаралар туралы мәліметтерді көрсете отырып, кестені толтыру қажет.: 

№ Іс-шараның 

атауы 

Өткізілетін 

күні 

  

Өткізілетін орны 

(қала/ауыл 

мекенжайы) 

Қатысу

шы 

лар 

саны 

Қатысуш

ылардың 

санаттары 

Тартылған 

сарапшылар  

Жоспарлан

ған іс-

шараларды

ң орындалу 

толықтығы 

 

Растайты

н 

құжаттар

ы бар 

№___ 

қосымша 

1. Қазақстандағы 

экологияны 

дамытатын  

10 табысты 

экологиялық 

жобаны 

таныстыру 

28 қыркүйек – 

20 қазан 2020 

жыл 

14 облыс, Алматы, 

Нұр-сұлтан, 

Шымкент қалалары 

180 

ұйым 

ҮЕҰ, 

ЖШС, ЖК, 

Жеке 

тұлғалар, 

экобелсенд

ілер 

1. Лаура Маликова 
– Тәжірибешіл 

экологтар 

қауымдастығының 

төрайымы, 

ұйымдастырылған 

комиссия 

отырысының 

төрайымы 

2. Абақанов Елдос – 

Қазақстандағы 

экологиялық 

ұйымдар 

қауымдастығының 

басқарма 

 

 

Орындалды 

 

 

1-қосымша 



төрағасының 

орынбасары 

3. Абзал Құспан – 

Заңгер, қоғам 

белсендісі 

4. Дінмұхамед 

Лесбек – Алматы 

қаласы экология 

департаментінің бас 

маманы 

5. Бейбіт Нәлібаев – 

«Мәңгілік 

Қазақстан» қоғамдық 

қорының директоры 

 

2 «Экософия немесе 

киелі табиғат» 

атты семинар-

тренинг 

14 қазан 2020 

жыл 

Сағат 15:00 

Карантиндік 

шектеулерге 

байланысты 

семинар-тренинг 

@otbasyhrestomatia

sy инстаграмм 

парақшасында 

онлайн өткізілді. 

1513 Оқушылар, 

ата-аналар, 

студенттер, 

ұстаздар, 

15-65 жас 

аралығынд

ағы осы 

тақырыпқа 

қызыққан 

Қазақстан 

азаматтары 

 

Әділбек Нәби – 

Қазақстандағы 

экософия 

ғылымының негізін 

қалаушы, «Экософия 

немесе киелі 

табиғат» кітабының 

авторы 

 

 

орындалды 

2-қосымша 

3 «Экологиялық із» 

атты мастер-класс 

16-қазан, 2020 

жыл.  

сағ. 11.00 

«ZOOM» 

платформасы 

онлайн өткізілді.  

@otbasyhrestomatia

sy инстаграмм 

парақшасында 

бейнежазбасы 

қосымша 

көрсетілді. 

31 

 

 

1187 

Оқушылар, 

ата-аналар, 

студенттер, 

ұстаздар, 

15-65 жас 

аралығынд

ағы осы 

тақырыпқа 

қызыққан 

Пакизат 

Сайлаубекова – 

эколог, экобелсенді, 

лектор, 

«Recycle.birge»  

экожобасының 

авторларының бірі 

 

 

Орындалды 

3-қосымша 



 Қазақстан 

азаматтары 

4 «Экосенбілік» 

және 

қалдықтарды 

сұрыптау» 

тақырыбында 

мастер класс 

17 қазан, 2020 

жыл.  

сағ. 10.00  

 

Алматы қаласы, 

Алатау ауданы, 

«Нұркент» тұрғын 

үй кешенінің 

жанындағы алаң. 

Экосенбілік 

(экосубботник).   

Әлеуметтік 

парақшалардан 

(инстаграмм, 

фейсбук) тікелей 

эфир жүргізілді 

 

35 Оқушылар, 

ата-аналар, 

студенттер, 

3-45 жас 

аралығынд

а Алматы 

қаласының 

тұрғындар

ы 

Әлия Сәлменова  – 

Greenup.kz қоғамдық 

қорының директоры,  

Recycle BIRGE 

экологиялық жобасы 

авторларының бірі 

Орындалды  4-қосымша 

5 «Эко жобаларды 

дайындау және 

жүзеге асыру» 

атты семинар-

тренинг 

29 қазан, 2020 

жыл. Сағат 

11:00 

 

ZOOM 

платформасы  

Конференция 

иденитификаторы: 

254 108 5692 

 Код доступа: 

123456. 

 

37 

Отбасы 

хрестом

атиясы 

интсагра

мм 

парақша

сына 

салынға

н 

бейнежа

збаны 

1084 

адам 

 

Экобелсен

ділер, ата-

аналар, 

студенттер, 

ұстаздар, 

15-65 жас 

аралығынд

ағы осы 

тақырыпқа 

қызыққан 

Қазақстан 

азаматтары 

Лаура Маликова  – 

кәсіби эколог, 

экология саласының 

қоғам қайраткері, 

Тәжірибешіл 

экологтар 

қауымдастығының 

төрайымы. 

орындалды 5-қосымша 

6 «Тұрақты 

экологиялық өмір 

сүруге алғашқы 

қадамдар» атты 

мастер класс 

03 қараша, 

2020 жыл. 

Сағат 15:00 

ZOOM 

платформасы  

Конференция 

иденитификаторы: 

254 108 5692 

56 

Отбасы 

хрестом

атиясы 

интсагра

мм 

Оқушылар, 

ата-аналар, 

студенттер, 

ұстаздар, 

15-65 жас 

аралығынд

Пакизат 

Сайлаубекова – 

эколог, экобелсенді, 

лектор, 

«Recycle.birge»  

орындалды 6-қосымша 



 Код доступа: 

123456. 

 

парақша

сына 

салынға

н 

бейнежа

збаны 

593 адам 

ағы осы 

тақырыпқа 

қызыққан 

Қазақстан 

азаматтары 

экожобасының 

авторларының бірі 

7 «Эко жобаларды 

дайындау және 

жүзеге асыру» 

тақырыбында 

семинар-тренигі 

06 қараша, 

2020 жыл. 

Сағат 16:00 

 

ZOOM 

платформасы  

Конференция 

иденитификаторы: 

254 108 5692 

 Код доступа: 

123456. 

 

57 

Отбасы 

хрестом

атиясы 

интсагра

мм 

парақша

сына 

салынға

н 

бейнежа

збаны 

1267 

адам 

 

Экобелсен

ділер, ата-

аналар, 

студенттер, 

ұстаздар, 

15-65 жас 

аралығынд

ағы осы 

тақырыпқа 

қызыққан 

Қазақстан 

азаматтары 

Лаура Маликова  – 

кәсіби эколог, 

экология саласының 

қоғам қайраткері, 

Тәжірибешіл 

экологтар 

қауымдастығының 

төрайымы. 

орындалды 7-қосымша 

8 Айналадағы 

экология 

мәселесін заңдық 

жолмен қалай 

шешеміз? атты 

семинар-тренинг 

12 қараша, 

2020 жыл. 

Сағат 21:00 

@otbasyhrestomatia

sy инстаграмм 

парақшасында 

онлайн өткізілді 

59 

Отбасы 

хрестом

атиясы 

интсагра

мм 

парақша

сына 

салынға

н 

бейнежа

збаны 

1502 

адам 

Экобелсен

ділер, ата-

аналар, 

студенттер, 

ұстаздар, 

15-65 жас 

аралығынд

ағы осы 

тақырыпқа 

қызыққан 

Қазақстан 

азаматтары 

Абзал Құспан – 

заңгер, экология 

саласының 

сарапшысы 

орындалды 8-қосымша 



9 Қазақстанның 

эко-жобаларын 

насихаттайтын  4 

видеоролик 

түсірілді. 

23 қазан – 23 

қараша 2020 

жыл 

14 облыс, Алматы, 

Нұр-сұлтан, 

Шымкент қалалары 

Әлеумет

тік 

желілеле

рде 

қаралым 

саны 

57624 

адам 

Оқушылар, 

ата-аналар, 

студенттер, 

ұстаздар, 

15-65 жас 

аралығынд

ағы осы 

тақырыпқа 

қызыққан 

Қазақстан 

азаматтары 

 орындалды 9-қосымша 

10 Үздік 15 эко-

жобаның 

электронды 

жинағын 

әзірленді. 

23 қазан – 16 

қараша 2020 

жыл 

14 облыс, Алматы, 

Нұр-сұлтан, 

Шымкент қалалары 

  1. Лаура Маликова – 

Тәжірибешіл 

экологтар 

қауымдастығының 

төрайымы, 

ұйымдастырылған 

комиссия 

отырысының 

төрайымы 

2. Абақанов Елдос – 

Қазақстандағы 

экологиялық 

ұйымдар 

қауымдастығының 

басқарма 

төрағасының 

орынбасары 

3. Абзал Құспан – 

Заңгер, қоғам 

белсендісі 

4. Дінмұхамед 

Лесбек – Алматы 

қаласы экология 

департаментінің бас 

маманы 

 10-

қосымша 



5. Бейбіт Нәлібаев – 

«Мәңгілік 

Қазақстан» 

қоғамдық қорының 

директоры 

11  12 эко-ұсыныс 

әзірленді 

09 қараша - 16 

қараша  

     11-

қосымша 

 

Гранттық шартқа №3 қосымшаға (жобаның егжей-тегжейлі сипаттамасы) сәйкес жоспарланған индикаторларға қол жеткізу 

деңгейін көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде өткізілген барлық іс-шараларды егжей-тегжейлі сипаттау 

және талдау қажет. 

 

 1 міндет. Табысты экологиялық жобаларды танымал ету арқылы экологиялық мәдениет пен экологиялық ағартуды 

арттыру бойынша жұмыс кешені 

 Қазақстандағы экологиялық проблемалармен айналысып, сол бағытта жұмыс жасап жүрген белсенді топтар, үкіметтік емес 

ұйымдар, экологтарға қазақ және орыс тілінде олардың экожобалары туралы ақпарат беру жөнінде (28 қыркүйек пен 8 қазан аралығында) 

180 ұйымға хат жолданды. Жауап ретінде 50 ұйымнан хат келіп түсті. Жобаларды іріктеу үшін 5 адамнан тұратын комиссия құрылды.  

Комиссия мүшелеріне эко-жобалар алдына ала жіберілді. 20 қазанда ZOOM платформасында онлайн комиссия отырысы өтті. 

Комиссияның шешімімен жобаларды таңдау үшін 3 критерий таңдалды:  

 1. Жобаның ауқымы.  

 2. Жобаның тиімділігі  

 3. Жобаның тұрақтылығы немесе өміршеңдігі.  

 Осы критерийлерге сай келетін 15 жоба таңдалды.  

 

2 міндет. Экологиялық этикетті қалыптастыру бойынша семинар-тренинг, мастер кластар ұйымдастыру 

 

1-шара. «Экософия немесе киелі табиғат» атты семинар-тренинг.  

14 қазан күні өтті. Лектор Әділбек Нәби – Қазақстандағы экософия ғылымының негізін қалаушы, «Экософия немесе киелі табиғат» 

кітабының авторы. «Экология» мен «Философия» ғылымдарының қосындысынан туындаған. Аталған ғылыми бағыт 1973 жылы 

Еуропада пайда болған. Ол флора мен фаунаны қорғау үшін табиғат, өсімдіктер әлемі, жануарлар туралы аңыздарды барынша 

насихаттап, оларды сакральдандыру арқылы қоршаған ортаны сақтап қалуды мақсат етеді. Карантиндік шектеулерге байланысты 

семинар-тренинг @otbasyhrestomatiasy инстаграм парақшасында онлайн өткізілді.  

    
2-шара. «Экологиялық із» атты мастер-класс.  

16-қазан күні сағ. 11.00 де өтті. «ZOOM» платформасында онлайн ұйымдастырылды. 31 адам қатысты. Шара бейнежазбаға жазылып 

@otbasyhrestomatiasy инстаграм парақшасына жүктелді. Бейнежазбаны осы күнге дейін 1187 адам көрді. Бұл мастер-класта күнделікті 



өмірде өзінің экологиялық ізіңді қалыптастыру өнері жайында айтылды. Мастер-классқа оқушылар, ата-аналар, студенттер, ұстаздар 

қатысты. Әрі 15-65 жас аралығындағы осы тақырыпқа қызыққан азаматтар да тыңдады. Мастер-класты эколог, эко-белсенді, лектор, 

«Recycle.birge» экожобасы авторларының бірі Пакизат Сайлаубекова жүргізді.  

 

3-шара. «Экосенбілік» және қалдықтарды сұрыптау тақырыбында мастер класс.  

17 қазан күні сағ. 10.00-де Алматы қаласы Алатау ауданы «Нұркент» тұрғын үй-кешенінің жанындағы алаңда ұйымдастырылды. 

Эконсенбілік басталар алдында Әлия Сәлменова – Greenup.kz қоғамдық қорының директоры, Recycle BIRGE экологиялық жобасы 

авторларының бірі қалдықтарды сұрыптау туралы мастер-класс өткізді. Әлеуметтік парақшалардан (инстаграмм, фейсбук) тікелей эфир 

жүргізілді. Шараға оқушылар, ата-аналар, студенттер, 3-45 жас аралығындағы Алматы қаласының тұрғындары қатысты. Барлығы 35 

адам. Одан да көп адамды тартуға мүмкіндік болып еді. Алайда карантиндік жағдайға сай әкімшілік тарапынан 35 адамды жинауға ғана 

рұқсат берді.  

Экосенбілік жобасын қолдау мақсатында қатысушыларға ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, Азаматтық бастамаларды 

қолдау КЕАҚ орталығы және Отбасы хрестоматиясы қоғамдық қорының логтиптері мен «Қазақстанда эко жобаларды таныстыру және 

дамыту» тақырыбында жазылған 30 кепка, 30 футболка үлестірілді. Бұл шараның инстаграм парақшадағы видеосын осы күнге дейін 

2120 адам көрген. Экосенбілікте карантиндік талаптардың барлығы сақталды. 

 

4-шара. «Эко жобаларды дайындау және жүзеге асыру» атты семинар-тренинг.  

29 қазан күні сағ 11:00-де өтті. ZOOM платформасында онлайн ұйымдастырылды. Семинарды кәсіби эколог, экология саласының 

қоғам қайраткері, Тәжірибешіл экологтар қауымдастығының төрайымы – Лаура Маликова өткізді. Семинарда экологиялық дағдарыс 

жайында айтылды. Ел тұрғындарын экобелсенділікке шақырды. Экожобаларды қалай жасайтыны жайлы мәліметтер берілді. Мекемелер 

мен ұйымдардан экология тақырыбында грант алудың әдіс-тәсілдері үйретілді. Одан бөлек Қазақстандағы экожобаларды жасауға немесе 

сол жобаларға бірілесе атсалысуға болатыны құнды ақпараттармен бөлісті.  

Семинарға экобелсенділер, ата-аналар, студенттер, ұстаздар, 15-65 жас аралығындағы осы тақырыпқа қызыққан азаматтар 

шақырылды. Барлығы 37 адам қатысты. Семинар-тренингтің бейне жазбасы «Отбасы хрестоматиясының» интсаграм парақшасына 

салынды. Бейнежазбаны қазіргі уақытқа дейін 1097 адам көрді. 

 

5-шара. «Тұрақты экологиялық өмір сүруге алғашқы қадамдар» атты мастер-класс. 

3 қараша күні сағ. 15.00 де өтті. «ZOOM» платформасында онлайн өткізілді. Мастер-класқа 56 адам қатысты. Бұл шараны эколог, 

экобелсенді, лектор, «Recycle.birge» экожобасының авторларының бірі – Пакизат Сайлаубекова жүргізді. Бұл мастер-класта 

экологиялық өмір сүру ұғымы айтылды. Оны қандай қадамнан бастау керектігі үйретілді. Мастер-классқа оқушылар, ата-аналар, 

студенттер, ұстаздар, 15-65 жас аралығындағы осы тақырыпқа қызыққан азаматтар қатысты. Шара толығымен бейнежазбаға жазылып, 

@otbasyhrestomatiasy инстаграмм парақшасына жүктелді. Бейнежазбаны осы күнге дейін 594 адам көрді.  

 

6-шара. «Эко жобаларды дайындау және жүзеге асыру» атты семинар-тренинг.  

6 қараша күні сағ. 16:00-де өтті. ZOOM платформасында онлайн ұйымдастырылды. Семинарды кәсіби эколог, экология саласының 

қоғам қайраткері, тәжірибешіл экологтар қауымдастығының төрайымы – Лаура Маликова өткізді. Семинарда экологиялық дағдарыс 



жайында айтылды. Ел тұрғындарын экобелсенділікке шақырды. Экожобаларды қалай жасайтыны жайлы мәліметтер берілді. Мекемелер 

мен ұйымдардан экология тақырыбында грант алудың әдіс-тәсілдері үйретілді. Одан бөлек Қазақстандағы экожобаларды жасауға немесе 

сол жобаларға бірілесе атсалысуға болатыны құнды ақпараттармен бөлісті. Бұл шара екінші мәрте қайталанып өткізілді. Себебі бірінші 

рет ұйымдастырғанда небәрі 37 адам қатысқан еді. Тақырыптың өзекті болғасын екінші қайтара ұйымдастыруды жөн деп таптық. Бұл 

жолғы шараға 67 адам қатысты. Олар экобелсенділер, ата-аналар, студенттер, ұстаздар, 15-65 жас аралығындағы осы тақырыпқа 

қызыққан азаматтар. Семинар-тренингтің бейне жазбасы толық жазылып, «Отбасы хрестоматиясы» интсаграмм парақшасына салынды. 

Бейнежазбаны қазіргі уақытқа дейін 1169 адам көрді. 

 

7-шара. «Айналадағы экология мәселесін заңдық жолмен қалай шешеміз?» атты семинар-тренинг.  

12 қараша күні сағат 21:00-де өтті. «Отбасы хрестоматиясы» инстаграмм парақшасында онлайн ұйымдастырылды. Тікелей эфирге 

барлығы 57 адам қатысты. Инстаграм парақшасына сақталған бейнежазбаны – 1503 адам көрген.  

Семинар-тренингті белгілі заңгер, экологиялық кодекс, заңнамалық актілер саласының сарапшысы – Абзал Құспан жүргізді. Қазіргі 

экологиялық кодекстің әзірлігі жөнінде, экологиялық құқық бұзушылыққа қатысты қылмыстық, әкімшілік жаза түрлерін түсіндірді. 

Қоршаған ортаны қорғауға қатысты эко-белсенділік, азаматтық ұстанымдар туралы мәліметтер берді. Экологияны заңдық жолмен 

қорғаудың әдіс-тәсілімен бөлісті. Шараға экобелсенділер, ата-аналар, студенттер, ұстаздар, 15-65 жас аралығындағы осы тақырыпқа 

қызыққан азаматтар қатысты. 

 

  

3 міндет. Әлеуметтік желілер үшін экология саласындағы маңызды оқиғаларды жариялау бойынша бейнероликтер әзірлеу және 

тарату 

 Қазақстандағы экологияны дамытатын 10 табысты экологиялық жобаны таныстыру үшін Отбасы хрестоматиясы қоры комиссия 

отырысын ұйымдастырған. Комиссия 50 жобаның ішінен үздік 15 эко-жобаны іріктеп алды. Соның ішіндегі 4 эко-жобаға 4 бейнеролик 

әзірлеуді қолға алдық.  

 №1. Видеоролик – «Атамекен Эко» қоғамдық қоры туралы. Атырау қаласына арнайы барып «Атамекен Эко» жобасы туралы сюжет 

әзірледік. Аталған қордың төрағасы Арман Хайруллинмен сұхбат ұйымдастырып, жасалып жатқан жұмыстарымен таныстық.  

 №2 Видеоролик – «Kaz eco patrol» жобасы туралы болды. Экологиялық құқық бұзушыларды видео-фотомен фиксация жасап, 

құзырлы органдарға ұсынады. Қала тұрғындарына эко-этикетті түсіндіретін ақпараттық-насихаттық жұмыстармен айналысады.   

 №3 Видеоролик – «Ecomuseum» жобасына арнадық. Бұл Қарағанды қаласында орналасқан музей. Онда экологиялық қалдықтардың 

көрмесі ұйымдастырылған. Қарағандыға арнайы барып, музейдің жұмысымен таныстық. Видео сюжеттер жасап, музейдің жұмысын жан -

жақты зерттедік.  

 № 4 Видеоролик – «Tazalyk.kz» эко жобасы жайлы болмақ. Мобильді қосымшаның көмегімен қаладағы қоқыстарды жинап, 

сұрыптайды. Мекемелер мен ғимараттарға қоқысты бөліп тастайтын жәшіктер қояды. Мысалы, бір қоқыс жәшігінде қағаздан жасалған 

қалдықтарды жинаса, екінші бір қоқыс жәшігінде целофан, баклашка қалдықтарын жинайды. Қоқыс өткізген әр адамға мобильді қосымша 

арқылы бонустар беріп ынталандырады. Жиналған бонустарды кинотеатрға, театрларға, ойын-сауық кешендеріне жаратуға болады.  

 Әзірленген бейнероликтерді әлеуметтік желілер мен youtube желісіне жарияладық.  

 



4 міндет. Қазақстанның эко-жобаларынның жинағын дайындау 

 Қазақстандағы экологияны дамытатын 10 табысты экологиялық жобаны таныстыру үшін Отбасы хрестоматиясы қоры комиссия 

отырысын ұйымдастырған. Комиссия 50 жобаның ішінен үздік 15 эко-жобаны іріктеп алды. Аталған 15 эко-жобаға PDF форматында 

электронды жинақ әзірленді. Жинақ орыс және қазақ тілдерінде жасалды. Экожобаларды ұсынған ұйымдардың ұсынған мәліметтерінен 15 

эко жобаға жеке-жеке тоқталып, сипаттама мен суреттер берілді. Жинақ қазақ тілінде 34 бет, орыс тілінде 34 бетті құрайды.  

 

5 міндет. Мемлекеттік мекемелерге эко-жобаларды жүзеге асыру бойынша ұсыныстар әзірлеу 

 Эко-мәдениет пен экологиялық ағартуды арттыру үшін мемлекеттік органдарға ұсыныстар жолданды. Барлығы 10 ұсыныс. Аталған 

ұсыныстар – жоба барысында келіп түскен эко-жобаларды сараптап және келіп түскен ұсыныстарды басшылыққа ала отырып жасалды. Осы 

салаға қатысты 12 мекемеге ұсыныс хат жолданды. Олар –Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, Қазақстан 

Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі,  ҚР 

ЭГТРМ Экологиялық реттеу және бақылау комитеті, ҚР ЭГТРМ Су ресурстары комитеті, ҚР ЭГТРМ Орман шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі комитеті, Алматы, Нұр-сұлтан, қалалары әкімдігі, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Қостанай облыстық әкімдіктеріне,  Алматы 

қаласының Жасыл экономика басқармасы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым мнистрлігі «Оқулық» Республикалық ғылыми-

практикалық орталығы. 

 

Кестені толтырыңыз және жоспарланған нәтижелердің алынған нәтижелерге сәйкестігін сипаттаңыз 

 

Жобаның мақсаты: Қазақстанда эко жобаларды танымал ету және дамыту 

Жобаның ұзақ мерзімді нәтижесі: 1) 15 табысты экологиялық жоба іріктеліп, таныстырылды  

2) Азаматтық қоғамның 347 өкіліне, жастар мен белсенді азаматтарда экожобаларды дайындау 

және іске асыру дағдыларын қалыптастыру бойынша іс-шаралар өткізілді. 

3) Қазақстанның эко-жобаларының қазақ және орыс тілінде 4 бейнеролигі жарық көрді. 

4) Мемлекеттік және орыс тілдерінде Қазақстанның 15 эко-жобасының электрондық жинағы 

әзірленді. 

5) Экологиялық мәдениет пен экологиялық ағартуды арттыру бойынша мемлекеттік органдар үшін 

эко-жобаларды қалыптастыру бойынша 12 ұсыным әзірленіп ұсынылды. 

6) Қазақстандық баспасөздерге 9 мақала және әлеуметтік желідегі 189 жарияланым жарияланды. 

7) Қазақстандықтардың эко-этикетті күшейту жолында 40000 аса азамат ақпараттанды. 

8) Қазақстанның экологиялық имиджі жақсаруға үлес қосылды. 

Міндет Міндеттің 

аясындағы іс-

шаралар 

 

Қысқа мерзімді қол 

жеткізілген нәтижелер (іс-

шараларға) 

Өнімдер мен индикаторлар 

(іс-шараларға) 

Индикаторлар 

жоспар іс жүзінде 



1 

 

- 180 экологиялық 

ұйымға хат 

жолданды. 

- 50 ұйымнан эко 

жобалар келіп түсті.  

- Жобаларды іріктеу 

үшін Комиссия 

құрылды.  

- Комиссия 

отырысында 50 жоба 

қаралып, 15 жоба 

таңдалды.  

 

Қазақстандағы экологиялық 

проблемалармен айналысып, 

сол бағытта жұмыс жасап 

жүрген белсенді топтар, 

үкіметтік емес ұйымдар 

жайлы арнайы база әзірленді.  

 

Хаттар жіберілген ұйымдар 

тізімі 

 

Хаттар үлгісі (мемлекеттік 

және орыс тілідерінде) 

 

Келіп түскен жобалар саны 

  

Жобаларды іріктеу бойынша 

комиссия отырысы 

 

Жобаларды іріктеу бойынша 

комиссия тізімі 

 

Комиссия мүшелерінің саны 

 

Табысты экологиялық 

жобаларды іріктеу бойынша 

хаттама  

 

Комиссия отырысының 

қорытынды талдамасы 

 

Әлеуметтік желілердегі 

жарияланымдар 

 

 

Презентация  

 

Республикалық БАҚ-қа 

мақалалар мен 

жарияланымдар 

 

100 

 

 

 

2 

 

30 

 

 

1 

 

 

 1 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Не менее 12 

(аптасына 2) 

 

10 

 

 

 

Кемінде 3 

 

180 

 

 

 

2 

 

50 

 

 

1 

 

 

1 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

           12 

 

 

15 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

Азаматтық қоғамның 

кемінде 250 өкіліне, 

Эко жобаларға семинар-

тренинг өткізе алатын 

Мастер-класстар 

 

3 

 

3 

 



жастар мен белсенді 

азаматтарға 

экожобаларды 

дайындау және іске 

асыру дағдыларын 

қалыптастыру 

бірнеше лектордың тізімі 

әзірленіп, ішінен 4 лектор 

таңдалып алынды. Олар:  

- Лаура Маликова 

- Пакизат Сайлаубекова  

- Абзал Құспан 

- Әділбек Нәби  

Қатысушылар тізімі 

 

Қатысушылар тізімі 

 

 

Іс-шараның бағдарламасы  

 

Кері байланыс анкетасы 

 

Анкета талдауы 

 

Пресс анонс (мемлекеттік 

және орыс тілдерінде) 

 

Презентация  

 

 

Семинар-тренингтер саны 

 

Қатысушылар тізімі 

 

Қатысушылар тізімі 

 

 

 

Іс-шараның бағдарламасы  

 

Кері байланыс анкетасы 

 

Анализ анкетасы 

 

Пресс анонс (мемлекеттік 

және орыс тілдерінде) 

 

Презентация  

 

3 

 

50 

 

 

3 

 

Кемінде 5 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

3 

 

3 

 

50 

 

 

 

1 

 

Кемінде 5 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

3 

 

150 

 

 

3 

 

5  

 

3 

 

 

3 

 

2 

 

 

4 

 

4 

 

219 

 

 

 

4 

 

5 

 

4 

 

 

4 

 

1 

 



Әлеуметтік желілердегі 

жарияланымдар 

 

Әлеуметтік желілердегі 

қаралым саны 

 

Фотолар 

 

 

Пікірлер  

 

10 

 

 

20 000 

 

Әр іс-шарадан 

кемінде 10 

 

Әр іс-шарадан 

кемінде 10 

 

19 

 

 

31741 

 

70 

 

 

54 

3 Қазақстанның эко-

жобаларын 

насихаттайтын  

видеоролик түсіру 

Әр түрлі эко жобаларды 

таныстыру бойынша 

бейнероликтер әзірленеді.  

Дайын бейнероликтерді 

әлеуметтік желілерде, 

youtube желісінде 

жарияланады. 

Бейнероликтер саны 

 

Бейнеролик сценариі 

 

Әлеуметтік желілерді 

орналастыру  

 

Қаралым саны 

 

 

Пікірлер 

 

 

 

Лайктар саны 

Кемінде 4 

 

Кемінде 4 

 

 

20 

 

20 000 

 

Әр 

бейнероликтен 

кемінде 20 

 

Әр 

бейнероликтен 

кемінде 100 

4 

 

4 

 

 

35 

 

57625 

 

 

 

155 

 

 

 

1443 

4 Үздік эко-жобаның 

электронды жинағын 

әзірлеу 

Қазақстандағы экологиялық 

ұйымдар ассоциациясының 

реестрінде аталған бағытта 

бастама ұсынып жүрген 140 

мекеме көрсетілген. Одан 

бөлек, түрлі экологиялық 

жобалар ұсынып немесе іске 

асырып жүрген тіркеуде жоқ 

ұйымдар, жекелеген тұлғалар 

Электронды жинақ 

(мемлекеттік және орыс 

тілдерінде) 

  

Эко-жобалардың тізімі  

 

Әлеуметтік желі 

жарияланымдары 

 

2 

 

 

10-нан кем 

емес 

 

50 

 

 

2 

 

 

15 

 

 

63 

 

 



бар. Соларды іріктеп, 

электронды эко-жинақ 

әзірлеу 

 

Пікірлер 5-тен кем емес 44 

5 Эко-ұсыныстар 

әзірлеу. 

Экологиялық мәдениет пен 

экологиялық ағартуды 

арттыру бойынша 

мемлекеттік органдар үшін 

эко-жобаларды 

қалыптастыру бойынша 

ұсынымдар әзірлеу 

 

Ұсыныстық анықтама 

 

Мем.органдарға, ҮЕҰ хаттар 

 

Мақалалар саны 

 

1 

 

10 

 

2 

1 

 

12 

 

3 

 

Әлеуметтік жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерлерін көрсету арқылы кестені толтырыңыз 

 

 Индикатор Өлшем бірлігі Жоспарланған деңгей Нақты деңгей 

1.  Тікелей бенефициарлар саны (оның ішінде 

халықтың әлеуметтік осал санаттары) 

адам 250 347 

2.  Жанама бенефициарлардың саны (БАҚ-та 

жариялау есебінен) 

адам 20 000 28490 

3.  Штаттық қызметкерлер саны адам 4 4 

4.  Тартылған мамандардың саны (оның ішінде 

халықтың әлеуметтік осал санаттары) 

адам 4 4 

5.  Қамтылған ҮЕҰ саны Ұйым 45 89 

6.  Гранттың жалпы сомасынан еңбек ақы төлеу қоры тенге 1 460 000 1 286 191 

7.  Салықтар (тек штаттық қызметкерлердің ӘС, ӘА, 

МӘМС)  

тенге 75 190 66 239 

8.  Экономикаға салым (тауарлар мен қызметтерді 

сатып алу) 

тенге 4 187 810 4 155 893 

9.  Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және 

/ немесе жеке тұлғалар) 

Ұйым / адам 10 12 

 

 

Жоспардан жоба бойынша ауытқу негіздемесін сипаттаңыз:  

Карантиндік шектеулерге байланысты семинар-тренингтер мен мастер –класстар онлайн өткізілді.  

 



2. Мақсатқа қол жеткізу (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету): 

1) Жоба бойынша 180 экологиялық ұйымның тізімі әзірленді. Әлеуметтік парақшалардан немесе қалалық әкімшіліктер арқылы 

экологиялық ұйымдарды іздестіріп, тізімін жасадық. 180 экологиялық ұйымға 180 хат жолданды.  Белсенді 50 ұйыммен байланыс 

орнатылды. Өкінішке орай, 180 ұйымның кейбірі өз қызметін уақытша тоқтатқан болып шықты. Кейбірі бизнес проект мақсатқа 

көшкен. Яғни, экологиялық тауар шығарып сатады немесе экологиялық қызметтер атқарады. Сондықтан энтузиазм негізінде жұмыс 

істейтін 50 ұйым анықталды. 50 ұйымның ішінен 15 эко-жобаны таңдап алдық. Ол үшін арнайы іріктеу Комиссиясын құрдық. 

Комиссия құрамы белгілі экологтар мен қоғам белсенділерінен және Алматы қаласы Экология департаментімен бірлесіп таңдалды.  

Комиссия отырысына сәйкес 15 эко-жоба таңдалды. Комиссия құрамы: 

– Лаура Маликова (Тәжірибешіл экологтар қауымдастығының төрайымы, ұйымдастырылған комиссия отырысының төрайымы);  

– Елдос Абақанов (Қазақстандағы экологиялық ұйымдар қауымдастығының басқарма төрағасының орынбасары); 

– Абзал Құспан (заңгер, қоғам белсендісі, экологиялық сарапшы); 

– Дінмұхамед Лесбек (Алматы қаласы экология департаментінің бас маманы) 

– Бейбіт Нәлібаев («Мәңгілік Қазақстан» қоғамдық қорының директоры) 

2) 15 эко-жоба шеңберінде семинар-тренинг, мастер кластар өткізілді. Мастер класқа елімізде аянбай еңбек етіп жүрген кәсіби 

экологтар мен эко белсенділер, белгілі заңгер шақырылды. Ең бірінші шарамыз «Экософия немесе киелі табиғат» атты семинар-тренинг.  

Лектор Әділбек Нәби – Қазақстандағы экософия ғылымының негізін қалаушы, «Экософия немесе киелі табиғат» кітабының авторы. 

«Экология» мен «Философия» ғылымдарының қосындысынан туындаған. Аталған ғылыми бағыт 1973 жылы Еуропада пайда болған. 

Ол флора мен фаунаны қорғау үшін табиғат, өсімдіктер әлемі, жануарлар туралы аңыздарды барынша насихаттап, оларды 

сакральдандыру арқылы қоршаған ортаны сақтап қалуды мақсат етеді. Семинар-тренингке қатысушы аудиторияны зерттеу барысында 

бұл шараға ата-аналар мен мұғалімдер қауымы көбірек қызығушылық танытқаны белгілі болды. Сондай-ақ жастар мен мектеп оқушылар 

да белсенді қатысып, ойларын жеткізіп, пікір қалдырды. Әсіресе мұғалімдер қатары бұл тренингтен оқушылардың экологиялық 

мәдениетін арттыруға қажетті көп мәлімет алғандарын жеткізді. @erzhan_kizi есімді ЖОО студенті тренингтен соң «Экософияны» 

дипломдық жұмысына тақырып етіп алмақшы екенін жазады. @shagirovkadyrzhan есімді қатысушы бұл жобаны үкіметтік органдарға 

жеткізу қажет екенін жазады. Марина Оразбекова есімді (@ora_marina) қатысушы осы бағыттағы семинар-тренингтердің тұрақты түрде 

жиі өткізіліп тұруын сұрайды.Онлайн семинар-тренингке қатысушы @frendsfrends бұл жобаның баламасы Жапонияда да бар екенін 

айтады. Жазушы Хаяо Миязаки табиғаттың киелілігін көрсету үшін аңыздарды жиі пайдаланатынын жазған. Алтынай (@altinai730809) 

есімді қатысушы бұл жобаның өте қажетті жоба екенін айтады. «Бала кезімізде дәуіт туралы аңыз естіп өстік. Жасымыз біразға келсе де 

бұл жәндікті әлі құрметтейміз», – деп жазады. Қорыта айтқанда, шараға тікелей қатысып ой қосқандардың, және бейнежазбаны артынан 

қарап шығып пікір жазғандардың барлығы дерлік «Экософия» жобасын ұнатты. Бұған дәлел – 1500 жуық адам көре отырып, бірде бір 

негатив пікір айтылмауы. Қатысушылардың ой-пікірлерін сараптай отырып осы бағыттағы семинар-тренингтерді көбейтуге сұраныс бар 

деп санаймыз.  

Екінші шарамыз «Экологиялық із» атты мастер-класс.16-қазан күні сағ. 11.00 де өтті. «ZOOM» платформасында онлайн 

ұйымдастырылды. 31 адам қатысты. Шара бейнежазбаға жазылып @otbasyhrestomatiasy инстаграм парақшасына жүктелді. 

Бейнежазбаны осы күнге дейін 1187 адам көрді. Бұл мастер-класта күнделікті өмірде өзінің экологиялық ізіңді қалыптастыру өнері 

жайында айтылды. Мастер-классқа оқушылар, ата-аналар, студенттер, ұстаздар қатысты. Әрі 15-65 жас аралығындағы осы тақырыпқа 

қызыққан азаматтар да тыңдады. Мастер-класты эколог, эко-белсенді, лектор, «Recycle.birge» экожобасы авторларының бірі Пакизат 



Сайлаубекова жүргізді. Мастер-класқа қатысушы аудиторияны зерттеу барысында экологиялық проблемалар ресми мекемелерді ғана 

емес, жалпы халықты алаңдататын мәселеге айналғанын байқауға болады. Тұрғындар қоқыс қалдықтарын бөліп тастауды үйренгісі 

келеді. инстаграмм қолданушысы @madiyar_umbetov «Бірақ қалдықтарды сұрыптау және оны өңдеу өте кенжелеп келе жатқан бағыт. 

Қала тұрғындаы өз қалдықтарын сұрыптауға қарсы емес және сұрптауды көп халық жақсы қолдайды. Өз басым қолдаймын. Осы бағытта 

жұмыстар жүйелі түрде жұмыс жасаса екен деген қалауым бар» - деп жазады. Алайда бұл туралы қазақ тілінде мәлімет аз. Олар 

Қазақстандағы экологтар мин эко белсенділердің орыстілді болып келетінін, эко жобалардың бәрі орыстілінде жүргізілеті нін айтады. 

Осы тұрғыдан алғанда Пәкизат Сайлаубекованың шараны қазақ тілінде жүргізіп, қоқыс қалдықтарын бөліп жинаудың, оны қалай және 

қай жерге өткізу қажетттігін, олардың қоршаған ортаға зиянын қазақ тілінде түсіндіруі көпшіліктің көңілінен шықты.  

Сонымен қатар экологиялық мәліметтерге мұғалімдер тарапынан сұраныс көп екені байқалады. Олар да бұл тақырыпта қазақ тіліне 

ақпарат табу қиын кенін алға тартуда. Қызылорда облысы, Қазалы ауданының тұрғыны Гүлбану есімді мектеп мұғалімі осы бағыттағы  

қазақша семинарлар мен мастер-класстарды тұрақты түрде өткізуді сұрайды. (бейнетаспаның 46 мин 11 сек басталады) Келесі бір мектеп 

мұғалімі былай деп пікір қалыдары: «Мен мектепте оқу ісі жөнінде директордың оқу ісі жөнінде орынбасармын. Сіздердің жаңа 

көрсеткен презентацияларыңызды алуға бол ама және балаларға көрнекі құрал ретінде қолдануға рұқсат па?  

Қорыта айтқанда, шараның тікелей қатысушылары да, бейнажазбаны көрушілер де тұрғындардың экологиялық мәселелерге көп 

алаңдай бастағанын растайды. Осы бағытта мемлекеттік шаралардың көп болғанын қолдайды. Пікірлерді сараптау барысында көпшілік 

экологиялық ақпараттардың қазақ тілінде де таратылуын қалайтыны белгілі болды.  

Үшінші шарамыз «Экосенбілік» және қалдықтарды сұрыптау тақырыбында мастер класс.17 қазан күні сағ. 10.00-де Алматы қаласы 

Алатау ауданы «Нұркент» тұрғын үй-кешенінің жанындағы алаңда ұйымдастырылды. Эконсенбілік басталар алдында Әлия Сәлменова 

– Greenup.kz қоғамдық қорының директоры, Recycle BIRGE экологиялық жобасы авторларының бірі қалдықтарды сұрыптау туралы 

мастер-класс өткізді. Әлеуметтік парақшалардан (инстаграмм, фейсбук) тікелей эфир жүргізілді. Шараға оқушылар, ата -аналар, 

студенттер, 3-45 жас аралығындағы Алматы қаласының тұрғындары қатысты. Барлығы 50 адам. Одан да көп адамды тартуға мүмкіндік 

болып еді. Алайда карантиндік жағдайға сай әкімшілік тарапынан 50 адамды жинауға ғана рұқсат берді. Экосенбілік жобасын қолдау 

мақсатында қатысушыларға ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, Азаматтық бастамаларды қолдау КЕАҚ орталығы және 

Отбасы хрестоматиясы қоғамдық қорының логтиптері мен «Қазақстанда эко жобаларды таныстыру және дамыту» тақырыбында 

жазылған 30 кепка, 30 футболка үлестірілді. Бұл шараның инстаграм парақшадағы видеосын осы күнге дейін 2120 адам көрген. 

Экосенбілікте карантиндік талаптардың барлығы сақталды. Сенбілікке әр түрлі жастағы қала тұрғындарды қатысты. Олардың арасында 

мектеп оқушылары, олардың ата-аналары, жастар және орта жастағы тұрғындар бар. Сенбіліктің басты ерекшелігі алдымен шараға 

жиналғандарға қоқыстың зияны, қоршаған ортаны таза ұстаудың маңызы, қоқысты бөліп жинаудың әдістері, қоқыс түрлерін жіктеудің 

жолдары түсіндірілді. Сенбілікке жиналғандаға да ең ұнағаны осы. Сенбілікке үш бірдей баласын ертіп келген Алматы тұрғыны Ғаб ит 

Абдулазизұлы осы шарадан кейін балаларының үйде қоқысты бөліп жинайтын бастағанын айтады. Яғни сенбіліктің форматы осындай 

түсіндірмелі жұмыстармен қатар жүргені тиімді екені белгілі болды. 

Төртінші шарамыз  «Эко жобаларды дайындау және жүзеге асыру» атты семинар-тренинг.29 қазан күні сағ 11:00-де өтті. ZOOM 

платформасында онлайн ұйымдастырылды. Семинарды кәсіби эколог, экология саласының қоғам қайраткері, Тәжірибешіл экологтар 

қауымдастығының төрайымы – Лаура Маликова өткізді. Семинарда экологиялық дағдарыс жайында айтылды. Ел тұрғындарын 

экобелсенділікке шақырды. Экожобаларды қалай жасайтыны жайлы мәліметтер берілді. Мекемелер мен ұйымдардан экология 

тақырыбында грант алудың әдіс-тәсілдері үйретілді. Одан бөлек Қазақстандағы экожобаларды жасауға немесе сол жобаларға бірілесе  



атсалысуға болатыны құнды ақпараттармен бөлісті.Семинарға экобелсенділер, ата-аналар, студенттер, ұстаздар, 15-65 жас 

аралығындағы осы тақырыпқа қызыққан азаматтар шақырылды. Барлығы 37 адам қатысты. Семинар-тренингтің бейне жазбасы «Отбасы 

хрестоматиясының» интсаграм парақшасына салынды. Бейнежазбаны қазіргі уақытқа дейін 1097 адам көрді.  Семинар-тренингке 

қатысушы аудиторияны зерттеу барысында қатысушылардың басым көпшілігі жастар екені айқындалды. Олардың арасында 

экологиялық жобалары бар, эко белсенді болғысы келетін, белгілі бір деңгейде бастама көтеріп жүрген жастар болды. Олардың көпшілі 

көкейіндегі сұрақтарын кімге қоярын білмей жүргендер. Сондықтан лектордың экологиялық жобаларды қалай жүзеге асыру керектігі 

жөніндегі семинары көпшіліктің көңілінен шықты. Экологиядан бастап, заңдық мәселелерге қатысты сұрақтар қойылды. Инстаграм 

қолданушысы @Assylym.7 елдегі ең ушығып тұрған мәселе, ол – тұрмыстық қалдықтардың жөн жосықсыз тасталуы деп санайды. 

«Қоқыстың тым көп болуы, ысырапшылдық, қоқыстың өңделмеуі біздегі экологиялық сананың төмендігін көрсетеді. Сондықтан 

осындай бастамалар көбірек қолға алынса» - дейді. Ал Жеңісбек Төлен @Tolen_zhengisbek есімді азамат «елдегі эко-сананы 

қалыптастыратын осындай шаралар жиі өтсе» деген ұсыныс айтады. Жалпы айтқанда шараға қатысушылар лектор Лаура Маликованың  

Қазақстандағы экологиялық мәселелерді өте ұғынықты жеткізе алғанын айтады. 

Бесінші шарамыз «Тұрақты экологиялық өмір сүруге алғашқы қадамдар» атты мастер-класс.3 қараша күні сағ. 15.00 де өтті. 

«ZOOM» платформасында онлайн өткізілді. Мастер-класқа 56 адам қатысты. Бұл шараны эколог, экобелсенді, лектор, «Recycle.birge» 

экожобасының авторларының бірі – Пакизат Сайлаубекова жүргізді. Бұл мастер-класта экологиялық өмір сүру ұғымы айтылды. Оны 

қандай қадамнан бастау керектігі үйретілді. Мастер-классқа оқушылар, ата-аналар, студенттер, ұстаздар, 15-65 жас аралығындағы осы 

тақырыпқа қызыққан азаматтар қатысты. Шара толығымен бейнежазбаға жазылып, @otbasyhrestomatiasy инстаграмм парақшасына 

жүктелді. Бейнежазбаны осы күнге дейін 594 адам көрді. Мастер-класқа қатысушы аудиторияны зерттеу барысында экологиялық 

проблемалар ресми мекемелерді ғана емес, жалпы халықты алаңдататын мәселеге айналғанын байқауға болады. Тұрғындар қ оқыс 

қалдықтарын бөліп тастауды үйренгісі келеді. Лектордың экологиялық жобаларды қалай жүзеге асыру керектігі жөніндегі семинары 

көпшіліктің көңілінен шықты.Экологиядан бастап, заңдық мәселелерге қатысты сұрақтар қойылды.Сонымен қатар экологиялық 

мәліметтерге мұғалімдер тарапынан сұраныс көп екені байқалады. Олар бұл тақырыпта қазақ тіліне ақпарат табу қиын екенін алға 

тартуда.Шараның тікелей қатысушылары да, бейнажазбаны көрушілер де тұрғындардың экологиялық мәселелерге көп алаңдай 

бастағанын растайды. Осы бағытта мемлекеттік шаралардың көп болғанын қолдайды. Пікірлерді сараптау барысында көпшілік 

экологиялық ақпараттардың қазақ тілінде де таратылуын қалайтыны белгілі болды. 

Алтыншы шарамыз «Эко жобаларды дайындау және жүзеге асыру» атты екінші семинар-тренинг.6 қараша күні сағ. 16:00-де өтті. 

ZOOM платформасында онлайн ұйымдастырылды. Семинарды кәсіби эколог, экология саласының қоғам қайраткері, тәжірибешіл 

экологтар қауымдастығының төрайымы – Лаура Маликова өткізді. Семинарда экологиялық дағдарыс жайында айтылды. Ел 

тұрғындарын экобелсенділікке шақырды. Экожобаларды қалай жасайтыны жайлы мәліметтер берілді. Мекемелер мен ұйымдардан 

экология тақырыбында грант алудың әдіс-тәсілдері үйретілді. Одан бөлек Қазақстандағы экожобаларды жасауға немесе сол жобаларға  

бірілесе атсалысуға болатыны құнды ақпараттармен бөлісті. Бұл шара екінші мәрте қайталанып өткізілді. Себебі бірінші рет 

ұйымдастырғанда небәрі 37 адам қатысқан еді. Тақырыптың өзекті болғасын екінші қайтара ұйымдастыруды жөн деп таптық. Бұл жолғы 

шараға 67 адам қатысты. Олар экобелсенділер, ата-аналар, студенттер, ұстаздар, 15-65 жас аралығындағы осы тақырыпқа қызыққан 

азаматтар. Семинар-тренингтің бейне жазбасы толық жазылып, «Отбасы хрестоматиясы» интсаграмм парақшасына салынды. 

Бейнежазбаны қазіргі уақытқа дейін 1169 адам көрді. Семинар-тренингке қатысушы аудиторияны зерттеу барысында бұл шараға ЖОО 

студенттері мені жастар қауымы көбірек қызығушылық танытқаны белгілі болды. Қатысушылардың арасында Тұран университетінен, 



Алматы ХАТУ университетінен, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінен, Л.Гумилев атындағы ЕНУ магистранттары, Абай 

атындағы педагогикалық университет оқытушылары болды. Олардың көпшілігі жас эко белсенділер, түрлі экологиялық жобалардағы 

волонтерлер. Олардың негізінен экология саласындағы заңдық мәселелерге қатысты мәлімет алғысы келетіні байқалды. Лектордың 

экологиялық жобаларды қалай жүзеге асыру керектігі жөніндегі семинары көпшіліктің көңілінен шықты. Қатысушылар экологиялық 

мәселелер туралы қазақ тілінде ақпарат ала алғандарына риза болды әрі шараның тұрақты өткізіліп тұруын сұрайды. Жалпы айтқанда 

шараға қатысушылар лектор Лаура Маликованың  Қазақстандағы экологиялық мәселелерді өте ұғынықты жеткізе алғанын айтады.  

Жетінші шарамыз «Айналадағы экология мәселесін заңдық жолмен қалай шешеміз?» атты семинар-тренинг. 12 қараша күні сағат 

21:00-де өтті. «Отбасы хрестоматиясы» инстаграмм парақшасында онлайн ұйымдастырылды. Тікелей эфирге барлығы 57 адам қатысты. 

Инстаграм парақшасына сақталған бейнежазбаны – 1503 адам көрген.Семинар-тренингті белгілі заңгер, экологиялық кодекс, 

заңнамалық актілер саласының сарапшысы – Абзал Құспан жүргізді. Қазіргі экологиялық кодекстің әзірлігі жөнінде, экологиялық құқық 

бұзушылыққа қатысты қылмыстық, әкімшілік жаза түрлерін түсіндірді. Қоршаған ортаны қорғауға қатысты эко-белсенділік, азаматтық 

ұстанымдар туралы мәліметтер берді. Экологияны заңдық жолмен қорғаудың әдіс-тәсілімен бөлісті. Шараға экобелсенділер, ата-аналар, 

студенттер, ұстаздар, 15-65 жас аралығындағы осы тақырыпқа қызыққан азаматтар қатысты. Семинар-тренингке қатысушы аудиторияны 

зерттеу барысында экологиядағы заңдық мәселелерге қатысты сұрақтардың көп екенін көрсетіп берді. Шараға еліміздің барлық 

аймақтарының тұрғындары қатысты. Олар жергілікті экологиялық мәселелерге қатысты сауалдарын қойып, заңгерден жауап алды. Бұл 

шара барысына да айтылған негізгі мәселе экологтар мен эко-белсенділердің арасына қазақтілді мамандардың болмауы, мемлекеттік 

тілде ақпараттық аздығы. Лектор жастарға мемлекеттік мекемелерден қазақ тлінде ақпарат талап етудің жолдарын көрсетті. Сондай-ақ 

экологиялық проблема көтерудегі туындайтын қиындықтар мен қажеттіліктер жөнінде жеке тәжірибесімен бөлісті. Лектордың 

азаматтық белсенділік жөнінде айтқан пікірлеріне жастар тарапынан қолдау  байқалды. 

Қатысушылардың ой-пікірлерін сараптай отырып осы бағыттағы семинар-тренингтер мен мастер класстарды өткізу арқылы 

көбейтуге сұраныс бар екені байқалды. 

3) Қазақстандағы экологияны дамытатын 15 табысты экологиялық жобаны таныстыру үшін Отбасы хрестоматиясы қоры комиссия 

отырысын ұйымдастырған. Комиссия 50 жобаның ішінен үздік 15 эко-жобаны іріктеп алды. Соның ішіндегі 4 эко-жобаға 4 бейнеролик 

әзірледік.  

 Бірінші бейнеролик «Атамекен Эко» қоғамдық қоры туралы. Атырау қаласына арнайы барып «Атамекен Эко» жобасы туралы 

сюжет әзірледік. Аталған қордың төрағасы Арман Хайруллинмен сұхбат ұйымдастырып, жасалып жатқан жұмыстарымен 

таныстық.бейнероликті әлеуметтік желіде көрсетілді. Бейнероликті 12883 адам көріп, 800 дей адам лайк басқан. 30 дан аса оң пікірлер 

қалдырған. Арман Хайруллиннің экология саласындағы еңбегін бағалау арқылы әр өңірде осындай жобалардың көптеп болуын сұраған.   

 Екінші бейнеролик «Kaz eco patrol» жобасы туралы болды. Экологиялық құқық бұзушыларды видео-фотомен фиксация жасап, 

құзырлы органдарға ұсынады. Қала тұрғындарына эко-этикетті түсіндіретін ақпараттық-насихаттық жұмыстармен айналысады. 
Бейнероликті 19278 адам көріп, 300 дей адам лайк басқан. 23тен аса оң пікірлер қалдырған. Көптеген адамдар өз өңірлерінде қалай жасау 

керектігі туралы пікрлер қалдырған.  

 Үшінші бейнеролик «Ecomuseum» жобасына арнадық. Бұл Қарағанды қаласында орналасқан музей. Онда экологиялық 

қалдықтардың көрмесі ұйымдастырылған. Қарағандыға арнайы барып, музейдің жұмысымен таныстық. Видео сюжеттер жасап, 

музейдің жұмысын жан-жақты зерттедік. Бейнероликті 11472 адам көріп, 122 дей адам лайк басқан.  50 дей оң пікір қалдырған. 



 Төртінші бейнеролик «Tazalyk.kz» эко жобасы жайлы болмақ. Мобильді қосымшаның көмегімен қаладағы қоқыстарды жинап, 

сұрыптайды. Мекемелер мен ғимараттарға қоқысты бөліп тастайтын жәшіктер қояды. Мысалы, бір қоқыс жәшігінде қағаздан жасалған 

қалдықтарды жинаса, екінші бір қоқыс жәшігінде целофан, баклашка қалдықтарын жинайды. Қоқыс өткізген әр адамға мобильді 

қосымша арқылы бонустар беріп ынталандырады. Жиналған бонустарды кинотеатрға, театрларға, ойын -сауық кешендеріне жаратуға 

болады. Бейнероликті 14158 адам көріп, 370 дей адам лайк басқан. 50 дей оң пікір қалдырған.  

 Әзірленген бейнероликтерді әлеуметтік желілер мен youtube желісіне жарияладық. Көрермендердің барлығы оң пікір 

қалдырған, және осындай жобалардың көптеп насихатталуын сұраған. 

4) Іріктелген 15 эко жобадан қазақ және орыс тілдерінде электронды жинақ әзірленді.Жинақ PDF форматында қазақ тілінде 34 бет, 

орыс тілінде 34 беттен тұрады.  Электронды жинақ эко жобалардың мақсат-міндеттері, жетістіктерімен және суреттерінен құралған. 

Электронды жинақ әзірленгендігі жайында 120 дан аса әлеуметтік желілерде жарияланымдар жарияланды. Жарияланымдардан кейін эок 

жобалар туралы электронды жинақты сұраушылар қатары көбейді. 

 5) Экологиялық мәдениет пен экологиялық ағартуды арттыру бойынша мемлекеттік органдар үшін эко-жобаларды қалыптастыру 

бойынша 12 ұсыным әзірленіп ұсынылды. Отбасы хрестоматиясы елдегі экологтармен, эко-белсенділердің пікірі мен ұсыныстарын 

сараптай келе 12 мемлекеттік мекемеге ресми хат жіберді. Атап айтқанда, Алматы, Нұр-Сұлтан, Ақтөбе, ШҚО, Қостанай облысының 

әкімдеріне, ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрі А.Балаеваға, Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасының басшысы 

Н.И.Ливинскаяға, ҚР Білім және ғылым министрі А.Аймағамбетовке, ҚР Білім және ғылым министрлігі, «Оқулық» Республикалық 

ғылыми-практикалық орталығының директоры Ғ.Бейсембаевқа ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Орман 

шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті төрағасы А.Қайнарбековке, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі 

Су ресурстары комитетінің төрағасы Н.Алдамжаровқа, ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрі М.Мырзағалиевке хат 

жазылды. Әкімдіктерге негізінен екі ұсыныс айтылды: 1) Қалалық саябақтарда, скверлерде құстарға арналған жемсауыттар орнату. 

Сондай-ақ, қала тұрғындары арасында құстарға жем салу мәдениетін қалыптастыру бойынша кешенді шаралар ұйымдастыру. 2) 

Әлеуметтік жобаларға мемлекеттік тапсырыс аясында эко-проблемаларды шешу бойынша ҮЕҰ көптеп тарту және азаматтық экологиялық 

жобалардың үлесін арттыру.Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігіне 2 ұсыныс:  

1. Республика аумағындағы арнайы табиғи қорғалған аймақтарда, ұлттық парктерде, халық көп демалатын таулы өңірлерде қоқыстану 

фактілерін болдырмау мақсатында бейнебақылау камераларын көптеп орнату. 

2. Балықтар мен итбалықтарды зиянды заттардан қорғау мақсатында теңіз-көл жағалауларын пластикалық қалдықтар мен 

синтетикалық аулардан тазартатын мобильді бригадалар құру.  

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетіне 2 ұсыныс: 

1. Республика аумағында су бассейндері мен өзен-көлдердің ластану фактілерін болдырмау мақсатында үкіметтік емес ұйымдарға 

арналған арнайы жобалар әзірлеу.  

2. Жеке меншікке берілген өзен-көлдердің экологиялық-санитарлық ахуалына қоғамдық бақылау орнату бағытындағы шараларға 

азаматтық қоғам өкілдерін, эко-белсенділерді жұмылдыру.  

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігіне:  

1. Экологиялық проблемаларды шешуде азаматтық қоғам институттарының үлесін арттыру.  

2. Аңшылыққа 10 жыл мерзімге толықтай мораторий жариялаудың мүмкіндігін қарастыру. 



Қазақстан Республикасы Білім және ғылым мнистрлігіне және министрлік жанындағы «Оқулық» Республикалық ғылыми-

практикалық орталығына:  

1) Мектепте экологиялық бұрыштар (экологический уголог) ашуды ұсынамыз. 

2) Қазақстанда «Экософия немесе киелі табиғат» кітабы жарық көрген еді. Осы кітапты назарға алып, мектеп бағдарламасына 

профильдік пән ретінде енгізудің жолын қарастыруыңызды сұраймыз.  

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне:  

1. Әлеуметтік жобаларға мемлекеттік тапсырыс аясында эко-проблемаларды түпкілікті ғылыми-практикалық зерттеуге бағытталған 

азаматтық экологиялық жобалардың үлесін арттыру. 

2. «Балапан» телеарнасынан балаларға экологиялық этикетті үйрететін бағдарламалар санын көбейту туралы ұсыныс хаттар жіберілді. 

6) Қазақстандық баспасөздерге 9 мақала және әлеуметтік желідегі 189 жарияланым жарияланды. Қазақ әдебиеті - Қазақстан 

республикалысының әдебиет, мәдениет, және өнер апталығы газетіне  «MYECOSCHOOL – жаңа жоба» атты мақала жарияланды. 

Таралымы: 14770 дана. «ҰЛАН» - Балалар мен жасөспірімдердің республикалы газетіне «Myecoschooll жобасы қазақстандықтардың 

экомәдениетін арттырады» мақаласы жарық көрді. Таралымы: 5000 дана. КАРАВАН.KZ МЕДИА ПОРТАЛында «Экологиялық 

Жобалардың өрісі кеңейіп келеді» мақаласы шықты. КАРАВАН.KZ МЕДИА ПОРТАЛында «Каспий итбалығы – мемлекет қорғауында» 

мақаласы шықты. Караван.кз, қазақ газеттері, Алматы ақшамы сайттарында «Аңшылыққа мараторий жариялау керек» атты ұсыныс 

хаттар негізінде мақалалар жарық көріп 30000 нан аса оқырман ақпараттанды.  

7) Қазақстандықтардың эко-этикетті күшейту жолында БАҚ, әлеуметтік желі арқылы 300000 аса азамат ақпараттанды. 

8) Қазақстанның экологиялық имиджі жақсаруға үлес қосылды және Отбасы хрестоматиясы қоғамдық қоры осы жобаны ары қарай 

таныстыру және дамыту мақсатында ECOINFO.KZ – ақпараттық сараптамалық медиа порталын ашты. Осы жоба барысында жиналған 

ақпараттар базасы болады деп ойлаймыз. Осы жобаның негізгі мақсатқа жету нәтижелерінің бірі ретінде айтуға болады.  

 

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

аяқталған сәттегі жағдайды және жобалық жағдайға дейін салыстыру, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесі): 

Жобаға дейін жағдай:  

Зерттелген, қызмет саласы айқындалған экологиялық жобалардың ортақ базасы жоқ еді.   

 

Жобадан кейінгі жағдай: 

180 экологиялық ұйымның базасы әзірленді. Олармен кері байланыс орнатылып, арнайы хаттар жазылды. Телефон арқылы байланыс 

жасалды. Соның ішінде 50 экологиялық жоба іріктеліп алынды. 50 жобаның ішінен үздік 15 жоба анықталды. 15 жоба бойынша электронды 

жинақ әзірленді. 4 видео-ролик дайындалды. Экология бойынша 3 мастер-класс, 4 семинар-тренинг өткізілді. Экологияға қызығушы 

азаматтармен, волонтерлермен кері байланыс орнады. Әлеуметтік желілерде 200-ден аса пост жарияланды. Республикалық газеттерде – 3, 

республикалық интернет газеттерде – 6 мақала жарияланды.      

«Табыс тарихы»:  

- Осы жоба бойынша Жәкішбаева Райхан деген келіншек хабарласты. Мамандығы экология магистрі екен. Өзі Ақтөбе қаласында 

тұрады. Байланыс нөмері: 87786666749. Экология саласында волонтерлік қызметпен айналысады. Яғни Ақтөбеде орын алған экологиял ық 

құқық бұзушылықтарды тіркеп, тиісті мекемелерге хат жазып жүрген. Бірақ жұмысы көп жағдайда оң нәтиже бермеген. «Отбасы 



хрестоматиясы» ұйымдастырған семинар-тренингтер мен мастер-класстарға қатысып, көп мәлімет алды. Мысалы, заңгер Абзал Құспанмен 

хабарласып, құқықтық көмек алды. «Экософия немесе киелі табиғат» кітабының авторы Айбек Нәбимен байланысып, экологиялық әдістеме 

жазудың әдіс-тәсілін меңгерді. Лаура Маликованың семинар-тренингі арқылы эко-жобаларды мемлекетке ұсыну, экологиялық ұйымдар 

жайлы мол ақпараттар алған. Одан бөлек экологиялық ұйымдардың контактілерін алып, байланыс орнатты. Алдағы уақытта экологиялық 

құқық-бұзушылыққа аталған экологиялық ұйымдармен бірге қарсы тұруды көздеп отыр.   

 

Әлеуметтік жобаның басындағы жағдай:  

Әлеуметтік жобаға дейін Ақтөбе қаласындағы экологиялық құқық-бұзушылықпен тиімді күресе алмаған. Құқық-бұзушылық 

әрекеттері бойынша тиісті мекемелерге хат жолдау үлгісін білмеген. Экология саласында волонтерлік іспен айналысуды армандаған . Бір 

жағынан бұл өз мамандығына да жақын еді. Мамандығы экология магистрі. Мектептерге экологиялық методика жазуды ойлаған.    

  

Әлеуметтік жобаның жағдайға әсері: 

Осы әлеуметтік жобаға белсене араласып, семинар-тренинг пен мастер-кластардың тұрақты көрермені болды. Соның арқасында 

экологиялық сауаты ашылды. Мысалы, экологиялық құқық-бұзушылыққа қатысты заңгер Абзал Құспаннан көмек алды. Алдағы уақытта 

құқық-бұзушылық ісі бойынша хат жазу үлгілерін үйренді. Екіншіден, «Экософия немесе киелі табиғат» кітабының авторы Айбек Нәбимен 

байланыс орнатып, экологиялық методика жазудың әдіс-тәсілдерін үйренді. Үшіншіден, Лаура Маликованың семинарына қатысып, 

экологиялық ұйымдар туралы көп ақпараттар алды. Эко-жобаларды мемлекетке ұсынудың қыр-сырын меңгерді.    

 

Әсер ету нәтижесі: 

 Қазіргі таңда заңгер Абзал Құспанның көмегімен Ақтөбе қаласындағы экологиялық құқық-бұзушылықпен күресу бойынша 

жұмыстар атқарып жатыр. Онан бөлек экологиялық методика жазуды да жоспарлап отыр.  

 

 

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

 

Гендерлік көрсеткіш: 

 

Жобаға қатысушылар саны, барлығы  Ерлер Әйелдер 

315402 161287 154115 

 

Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе: 



Жобаға 

қатысушы

лар саны, 

барлығы 

Балалар 

(оның 

ішінде 

мүгедек-

балалар) 

Жастар 
Мемлекеттік 

қызметкерлер 

Бюджеттік 

ұйымдарды

ң 

қызметкер

лері  

Мүгедект

ер 

Үлкен 

жастағы 

адамдар 

(50 

жастан 

бастап 

одан 

жоғары, 

о.і.) 

Жұмыссызд

ар 

Қоғамдық 

ұйымдардың 

өкілдері  

Бизнес-

сектордың 

өкілдері  

Басқа 

санаттар  

315402 123380 113392 13 - - 45784 - 91 6 32736 

 

Жас көрсеткіштері: 

Жабаға қатысушылар 

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

59 жас және одан 

жоғары 

315402 123380 53815 29996 29581 32846 25389 20395 

 

5. Әлеуметтік жобаның нәтижелері: 

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

көрсете отырып, сапалық жылжуларды сипаттай отырып): 

«Қазақстанда эко жобаларды танымал ету және дамыту» әлеуметтік жобасы аясында 180 экологиялық ұйыммен байланыс орнады. 

Экологиялық ұйымдардың тізімі жасалды. Оның ішінен үздік, сапалы 15 эко-жоба іріктелді. Олардың қазақ және орыс тілінде 

электронды жинағы әзірленді. Аталған жобалар бойынша 4 бейне-ролик, 9 мақала,  4 семинар-тренинг, 3 мастер-класс өткізілді. Одан 

бөлек мемлекеттік органдарға 12 ұсыныс хат жолданды. 

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

болжамды оң/теріс өзгерістердің негіздемесі):  

Осы әлеуметтік жобаны жүзеге асыру барысында экологиялық ақпараттың, жобалардың, экологиялық ұйымдардың ортақ базасы 

жоқтығы зерттелді. Осы жайттарды ескере отырып Отбасы хрестоматиясы қоғамдық қоры www.ecoinfo.kz сайтын ашты. Eco INFO - 

Экологиялық ақпараттық-сараптамалық портал. Сайт Басты бет, Эко-жаңалықтар, Экология таным, Сұхбат,Сараптама, Қазақстандық 

эко-жобалар, Экософия, Құжаттар, Байланыс, Сайт туралы парақшалардан тұрады. 

Алдағы уақытта экологиялық ұйымдар мен эко-жобаларды осы сайттың базасына жинастыруды көздеп отырмыз. Сайт әр жылдағы 

үздік экологиялық жобаларды іріктеп, анализ жасап отырады. Әрі олардың жұмыстарын дәріптеуді мақсат тұтады.    

 әлеуметтік жобаның/әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы: 

 Жақында Американың Нью-Йорк қаласындағы Юнион-скверде экологиялық сағат орнатылды. Оның басты ерекшелігі, жеті жыл 

мерзімді  белгілеп, уақытты кері қарай санайды. Жеті жылдан кейін басталатын әлемдегі экологиялық апаттан хабар береді. 

Мамандардың айтуынша, жердегі көміртек қоры қарқынды түрде азайып келеді. Жеті жылдан кейін ол шарықтау шегіне жетіп, 

ғаламдық жылыну 1,5 градусқа көтеріледі. Бұл – барлық мемлекеттер мен ұйымдар, мекемелер мен компаниялар экологиялық 

http://www.ecoinfo.kz/


мәселеге ерекше көңіл бөлуі тиіс дегенді білдіреді. Әлемдік қауымдастық «жасыл экономика» және «жасыл технология», «жасыл 

энергетика» тәрізді экологиялық бастамаларды көбейтіп жатыр. Еліміз де бұл үрдістен тысқары қалып жатқан жоқ. Қазақстанда 

соңғы жылдары экология мәселесін мемлекеттік маңызды істердің қатарына қосты және бұл процесс жылдан жылға арта бермек. 

Биыл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев табиғатқа зиян келтіріп, қоршаған ортаны ластағандарға айыппұл көлемін 

арттыруды және еліміздегі мектептерде экология пәнін енгізуді тапсырды. Бұл міндетті орындау Экология, геология және табиғи 

ресурстар министрлігіне, сондай-ақ, Білім және ғылым министрлігіне жүктелді. Ел ауқымында осы бағытта атқарылып жатқан басқа 

да шаралар аз емес. Атап айтқанда, қоршаған ортаға залалын тигізіп жатқан кейбір өндіріс орындарына қомақты айыппұлдар 

салынып, елдегі экологиялық мәселелерге немқұрайлық танытқандар жазаланып жатыр. Алайда мәселенің бәрін айыппұл мен жаза 

шешпейді. Халықтың эко-этикетін арттыру үшін насихат жұмыстары көбею қажет. Экологияға бет бұрған кәсіпорындарға қандай да 

бір жеңілдіктер қарастырылып, экологиялық жобаларға ынталандыру жасалу керек. Көпшілік елдегі экологиялық ахуалдың қандай 

күйде екенін біле бермейді. Сол үшін экологиялық ағарту жұмыстары жүргізілуі керек. Бұл бағыттағы жұмыс жылдан жылға күшейіп 

келеді. Бір қуантарлығы, соңғы жылдары елімізде түрлі экологиялық бастамалар мен эко-жобалардың саны арта бастады. 

Қазақстанның 8 облысында «жасыл» технологиялар саласында 14 жоба жүзеге асырылады. Шығыс Қазақстан облысында күн 

коллекторлары орнатылмақ. Алматы облысында балық шаруашылығына қатысты жоба жүзеге асады. Қостанай облысында Оңалту 

орталықтарында су үнемдегіш және энерготиімді технологиялардың негізінде жылыжайлар салынады. Құрылыс саласында түрлі 

залалсыз материалдар қолданыла бастады. Баламалы «жасыл энергетика» секторы күшейіп келеді. Үкіметте қайта өңдеу және 

қалдықтардан жасалатын пайдалы материалдарды пайдалануды ынталандыру мәселесі қаралып жатыр. Жоғарыдағы жағдайларды 

ескере отырып экология тақырыбы өзекті болып отыр.  

 

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

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

қимылды қалай жалғастыру жоспарланып отыр? 

 Мемлекеттік органдар – Жобаға қатысар кезде Алматы қаласы Экология департаментінің басшысы Қ.Е.Байеділовтен қолдау 

хат алынған еді. Аталған қолдау хатқа сәйкес Департаменттің бас маманы Дінмұхамед Лесбеков осы жобаға кеңесші етіп тартылды. Атап 

айтқанда экологиялық жобаларды іріктеу кезінде комиссия мүшесі болып қатысты. Соның арқасында азаматтық қоғам мен мемлекеттік  

органдар арасында өзара ынтымақтастық орнады. Екіншіден, мемлекеттік органдардың белсене қатысуы аталған жобаның салмағы мен 

абыройын асыра түсті.  

Одан бөлек белсенді экологиялық ұйымдарды іздестіру кезінде кеңесшілік жасады. Себебі экологиялық ұйымдарды іздестіру кезінде  

мемлекеттік органдардың көмегіне де мәжбүр болдық. Осы жоба нәтижесінде Алматы қаласы Экология депармаменті мамандарымен 

әріптестік тығыз қарым-қатынас орнады. Алдағы уақытта да экологиялық жобалар бойынша бірлесіп жұмыс жасау жоспарланды.   

  

 

Әлеуметтік жобаның серіктестері 

Қызметі жобаның нәтижелеріне әсер етуі мүмкін жобаны іске асыруға тікелей қатысатын ұйымдар. Логистика, тамақтану, жол жүру және т.б. 

бойынша қызметтер көрсететін жеткізушілер серіктестерге жатпайды. 

 



Ұйымның атауы /әріптестің 

аты-жөні 
Жобадағы рөлі 

Ұйымның, серіктестің 

байланыстары 
Ескертпе 

«Greenup.kz» қоғамдық қоры Мастер-класстар өткізу  Әлия Сальменова – директор,  

Тел.: +7 778 080 30 01 

Пакизат Сайлаубекова – эколог, 

экобелсенді, лектор. 

«Recycle.birge»  экожобасының 

авторларының бірі.  

Тел.: +7 775 384 79 70 

 

Анықталмады  

Тәжірибешіл экологтар 

қауымдастығы  

Семинар-тренингттер өткізу, 

эко жобаларды таңдауда 

комиссия мүшесі 

Лаура Маликова – төрайым.  

Тел.: +7 702 912 85 25 

Анықталмады  

«Мәңгілік Қазақстан» қоғамдық 

қоры 

Эко жобаларды таңдауға 

комиссиялық жасау 

Бейбіт Нәлібаев – директордың 

міндетін атқарушы,  

Тел.: +7 747 271 08 95 

 

Анықталмады  

Қазақстандағы экологиялық 

ұйымдар қауымдастығы 

Эко жобаларды таңдауға 

комиссиялық жасау 

Абақанов Елдос – Қазақстандағы 

экологиялық ұйымдар 

қауымдастығының басқарма 

төрағасының орынбасары,  

Тел.: +7 747 414 53 82 

 

Анықталмады  

Алматы қаласы Экологиялық 

департаменті  

Жоба барысында әкімшілік 

мәселелерді шешуге көмектесу, 

Эко жобаларды таңдауға 

комиссиялық жасау,  

Дінмұхамед Лесбеков – Бас маман,  

Тел.: +7 701 505 55 05 

Анықталмады  

 

 

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

 

№ 
Жобаның 

атауы 

Орындылығын негіздеу 

(проблеманы сипаттау) 
Мақсаты Міндеттері 

Қысқаша 

сипаттамасы 

(жобаның негізгі 

бағыттары) 

Қажетті 

сома 

Іске асыру 

орны 

(жобаның 

географиясы) 

Күтілетін 

нәтижелер 



 

Экософия 

немесе 

киелі 

табиғат 

Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев Ұлттық 

қоғамдық сенім кеңесінің 

отырысында 

қазақстандықтардың 

экологиялық мәдениеті жайлы 

сөз қозғай отырып, қоршаған 

орта мен жануарларға деген 

дөрекі қарым-қатынасын 

сынға алды. «Жыл басынан 

бері түрлі жабайы 

әрекеттердің куәгері болып 

жүрміз. Қазақстан әлемдегі 

экологиялық антирейтингінде 

бекер көш бастап тұрған жоқ. 

Бізге экологиялық мәдениет 

қалыптастыру керек», - 

дегенді айтты. 

Табиғат, аң-құстар 

туралы аңыздарды 

насихаттау. Соны 

насихаттау арқылы 

Қазақстандықтардың 

бойында эко-этикет 

қалыптастыру.  

Осы бағытта 

жастар мен 

жасөспірімдер 

арасында 

нәтижелі 

семинар-

тренингтер, 

лекциялар 

өткізу. 

Бейнероликтер 

түсіру. 

Қалаларда 

көше иттері 

мен 

мысықтарына 

тамақ беретін 

жемсауыт 

қойдыру. 

Балалар мен 

жастарға 

құстарға 

жемсауыт 

жасап ілдіру. 

«Ақбөкен» 

конкурсын 

өткізу 

 

 «Экософия» 

ғылымы 

«Экология» мен 

«Философия» 

ғылымдарының 

қосындысынан 

туындаған. 

Аталған ғылыми 

бағыт  1973 

жылы Еуропада 

пайда болған. Ол 

флора мен 

фаунаны қорғау 

үшін табиғат, 

өсімдіктер әлемі, 

жануарлар 

туралы 

аңыздарды 

барынша 

насихаттап, 

оларды 

сакральдандыру 

арқылы 

қоршаған 

ортаны сақтап 

қалуды мақсат 

етеді.  

 

16515165 

14 облыс және 

Нұр-сұлтан, 

Алматы, 

Шымкент 

қалалары 

Жастардың 

бойында 

экологиялық 

этикет 

қалыптасады. 

Аңдардың 

киесі, 

сакралды 

ұғымы туралы 

дүниетанымы 

кеңейеді.  

Адамдар 

арасында жан-

жануарларға 

деген зорлық 

зомбылық 

көрсеткіші 

азаяды. 

Қазақстанда 

экософия 

мектептерінің 

дамуына 

ықпал етеді. 

Экософияның 

Қазақстанда 

өркен жаюы –

әлемдік 

экологтардың 

назарын өзіне 

аударады. 

Экологиялық 

ұйымдардың 

рейтингтің 

көрсеткіште-

рінде оң 



нәтижеге 

ілінеді.   

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

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

      2) азаматтардың денсаулығын сақтау, салауатты өмір салтын насихаттау; 

      3) қоршаған ортаны қорғау; 

      4) жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау; 

      5) демография проблемаларын шешу; 

      6) гендерлік проблемаларды шешу; 

      7) халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз тобын қолдау;  

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

      9) азаматтарды жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу; 

      10) азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау; 

      11) мәдениет пен өнерді дамыту; 

      12) тарихи-мәдени мұраны қорғау; 

      13) Қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті нығайту; 

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

      13-2) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу 

  

 

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

көрсетіңіз. 

 

Мемлекеттік органдар  Ұсынымдар  Әзірленген ұсынымдарды жіберу 

туралы хаттың нөмірі мен күні  

(қосымшалары бар хаттардың 

көшірмелерін осы есеппен бірге ұсыну 

қажет) 

Қазақстан Республикасы Ақпарат және 

қоғамдық даму министрлігі 

1. Әлеуметтік жобаларға мемлекеттік 

тапсырыс аясында эко-проблемаларды 

түпкілікті ғылыми-практикалық зерттеуге 

бағытталған азаматтық экологиялық 

жобалардың үлесін арттыру. 

2. «Балапан» телеарнасынан балаларға 

экологиялық этикетті үйрететін 

бағдарламалар санын көбейту. 

16 қараша 2020 жыл №224 шығыс хаты 



 

Ақтөбе облысының әкімдігі 1) Қалалық саябақтарда, скверлерде 

құстарға арналған жемсауыттар орнату. 

Сондай-ақ, қала тұрғындары арасында 

құстарға жем салу мәдениетін 

қалыптастыру бойынша кешенді шаралар 

ұйымдастыру.  

2) Әлеуметтік жобаларға мемлекеттік 

тапсырыс аясында эко-проблемаларды 

шешу бойынша ҮЕҰ көптеп тарту және 

азаматтық экологиялық жобалардың үлесін 

арттыру. 

16 қараша 2020 жыл №225 шығыс хаты 

Алматы қаласының әкімдігі 1) Қалалық саябақтарда, скверлерде 

құстарға арналған жемсауыттар орнату. 

Сондай-ақ, қала тұрғындары арасында 

құстарға жем салу мәдениетін 

қалыптастыру бойынша кешенді шаралар 

ұйымдастыру.  

2) Әлеуметтік жобаларға мемлекеттік 

тапсырыс аясында эко-проблемаларды 

шешу бойынша ҮЕҰ көптеп тарту және 

азаматтық экологиялық жобалардың үлесін 

арттыру. 

16 қараша 2020 жыл №226 шығыс хаты 

Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі 1) Қалалық саябақтарда, скверлерде 

құстарға арналған жемсауыттар орнату. 

Сондай-ақ, қала тұрғындары арасында 

құстарға жем салу мәдениетін 

қалыптастыру бойынша кешенді шаралар 

ұйымдастыру. 

2) Әлеуметтік жобаларға мемлекеттік 

тапсырыс аясында эко-проблемаларды 

шешу бойынша ҮЕҰ көптеп тарту және 

азаматтық экологиялық жобалардың үлесін 

арттыру. 

 

16 қараша 2020 жыл №227 шығыс хаты 



Алматы қаласы Жасыл экономика 

басқармасы 

Қаладағы экологиялық проблемаларды 

зерттеу, зерделеу, профильдік ұсыныстар 

әзірлеу бойынша үкіметтік емес ұйымдарға 

арналған әлеуметтік жобалар жариялау. 

16 қараша 2020 жыл №228 шығыс хаты 

Қостанай облысының әкімдігі 1) Қалалық саябақтарда, скверлерде 

құстарға арналған жемсауыттар орнату. 

Сондай-ақ, қала тұрғындары арасында 

құстарға жем салу мәдениетін 

қалыптастыру бойынша кешенді шаралар 

ұйымдастыру.  

2) Әлеуметтік жобаларға мемлекеттік 

тапсырыс аясында эко-проблемаларды 

шешу бойынша ҮЕҰ көптеп тарту және 

азаматтық экологиялық жобалардың үлесін 

арттыру. 

16 қараша 2020 жыл №235 шығыс хаты 

Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігі 

 

Қазақстанда «Экософия немесе киелі 

табиғат» кітабы жарық көрген еді. Осы 

кітапты назарға алып, мектеп 

бағдарламасына профильдік пән ретінде 

енгізудің жолын қарастыруыңызды 

сұраймыз.  

Сонымен қатар, барлық мектепте 

экологиялық бұрыштар (экологический 

уголог) ашуды ұсынамыз 

16 қараша 2020 жыл №229 шығыс хаты 

Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі 

 

1) Қалалық саябақтарда, скверлерде 

құстарға арналған жемсауыттар орнату. 

Сондай-ақ, қала тұрғындары арасында 

құстарға жем салу мәдениетін 

қалыптастыру бойынша кешенді шаралар 

ұйымдастыру.  

2) Әлеуметтік жобаларға мемлекеттік 

тапсырыс аясында эко-проблемаларды 

шешу бойынша ҮЕҰ көптеп тарту және 

азаматтық экологиялық жобалардың үлесін 

арттыру. 

16 қараша 2020 жыл №230 шығыс хаты 



Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым мнистрлігі 

«Оқулық» Республикалық  

ғылыми-практикалық орталығы 

Қазақстанда «Экософия немесе киелі 

табиғат» кітабы жарық көрген еді. Осы 

кітапты назарға алып, мектеп 

бағдарламасына профильдік пән ретінде 

енгізудің жолын қарастыруыңызды 

ұсынамыз. 

16 қараша 2020 жыл №231 шығыс хаты 

Қазақстан Республикасы 

Экология, геология және табиғи 

ресурстар министрлігі Орман 

шаруашылығы және жануарлар 

дүниесі комитеті  

1. Республика аумағындағы арнайы табиғи 

қорғалған аймақтарда, ұлттық парктерде, 

халық көп демалатын таулы өңірлерде 

қоқыстану фактілерін болдырмау 

мақсатында бейнебақылау камераларын 

көптеп орнату. 

2. Балықтар мен итбалықтарды зиянды 

заттардан қорғау мақсатында теңіз-көл 

жағалауларын пластикалық қалдықтар мен 

синтетикалық аулардан тазартатын 

мобильді бригадалар құру.  

 

16 қараша 2020 жыл №232 шығыс хаты 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі Су ресурстары комитеті 

 

1. Республика аумағында су бассейндері мен 

өзен-көлдердің ластану фактілерін 

болдырмау мақсатында үкіметтік емес 

ұйымдарға арналған арнайы жобалар 

әзірлеу.  

2. Жеке меншікке берілген өзен-көлдердің 

экологиялық-санитарлық ахуалына 

қоғамдық бақылау орнату бағытындағы 

шараларға азаматтық қоғам өкілдерін, эко-

белсенділерді жұмылдыру.  

 

16 қараша 2020 жыл №233 шығыс хаты 

Қазақстан Республикасы Экология, 

геология және табиғи ресурстар 

министрлігі 

1. Экологиялық проблемаларды шешуде 

азаматтық қоғам институттарының 

үлесін арттыру.  

2. Аңшылыққа 10 жыл мерзімге толықтай 

мораторий жариялаудың мүмкіндігін 

қарастыру. 

 

16 қараша 2020 жыл №234 шығыс хаты 



 

 

Есептің жалпы беттер саны: 29 

  

  Атқарушы директор/____________/ Кудияров Б.Б. 

   

  

  

Толтырылған күні 23.11.2020 жыл                                 

 

 

   Мөрдің орны 


