


   

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 

«Отбасы хрестоматиясы» 

қоғамдық қоры 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта тіркеу) 26.10.2017 ж. 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі 171040035741 

4 Нақты мекенжайы 050000 

Алматы қаласы, Наурызбай 

ауданы, Қалқаман-2 шағын 

ауданы, Рипинского көшесі 

12 үй 

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы ақпарат Қазақстан халқы, жастар 

мен жасөспірімдер, 

педагогтар мен БАҚ 

өкілдері. 

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

нөмірлері мен электронды мекенжайы 

Кудияров Багдат Болатулы 

– атқарушы директор,  

Тел. 87051588383,  

эл.почта: 

badik1983@mail.ru 

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

нөмірлері (ұялы телефон нөмірімен қоса), электронды мекенжайы 

Нұржұмаева Тоғжан 

Оразғазықызы – есепші,  

Тел: 87074006093 

эл.почта: togzhann@list.ru  

8. Еңбек ресурсы барлығы: 

Оның ішінде: 

50 

 Штаттағы қызметкерлер 5 адам  

 Шақырылған мамандар 3 

 Волонтерлер 42 
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  3-қосымша 

  Нысан 

 

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 
 

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

жарғылық қызметіне сәйкестігінің негіздемесі: 

       Қордың 2017 жылғы 15 қазанда бекітілген Жарғысында былай делінген: 1.2.1 «Қазақстанның 

экологиялық ахуалының жақсаруына үлес қосу және бұл бағытта халық арасында азаматтық 

белсенділікті арттыруға бағытталған іс-шаралар ұйымдастыру». 

    

       2. Өтінің берушінің грант тақырыбы бойынша жұмыс тәжірибесі. 

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

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

өздігінен өткізген немесе өзге ұйымдар арқылы жүзеге асырған жобалар мен қызмет түрлері ұйымның 

өзінің жұмыс тәжірибесі болып саналмайды). 

 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

жүзеге асырылу 

мерзімі 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның атауы (негізгі 

қызмет түрі) 

Тапсырыс берушінің 

атауы (донор) және 

жүзеге асырылған 

әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

географиялық 

қамтылу аймағы 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

құны 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

нәтижесі 

2017-2018жж. Отбасы хрестоматиясы 

сериясымен қазақ аңыз-

қиссаларындағы табиғаттың, аң-

құстардың және киелілігін 

насихаттайтын «Әлдиден эпосқа 

дейін», «Салт дәстүр сөйлейді» 

кітаптары басылып шықты. 

 

Мақсаты: Эко-этикетті 

қалыптастыру  

 

Қордың жеке 

бастамасы.  

Қамтылу аймағы – 

Қазақстан 

Республикасы 

8 000 000 

(спонсорлық 

көмек) 

Кітаптың 

таралымы 25 мың 

тираж. 

1.02.-20.12.2018ж.ж. «Аққуды атпа», «Ағаш егудің 

пайдасы», «Экософия» 

тақырыбында иллюстрациялық 

видеороликтер түсірілді.   

 

Мақсаты: Эко-этикетті 

қалыптастыру  

 

Қордың жеке 

бастамасы.  

Қамтылу аймағы 

Қазақстанның барлық 

аймақтары. 

Волонтерлік 

қызмет 

2 видеоролик 

жасалды.  

 

Қаралымы 

(просмотр) – 70 

000 

1.03.-30.04.2018ж.ж. «Ауланы көркейтейік» атты 

акция ұйымдастырылды.  

Мақсаты: Алматы тұрғындарын 

көшет отырғызуды насихаттау 

 

Мақсаты: Эко-этикетті 

қалыптастыру  

 

Қордың жеке 

бастамасы.  

Қамтылу аймағы 

Алматы қаласы. 

Волонтерлік 

қызмет 

110 көшет 

отырғызылды 

10.01.-20.12.2019жж «Экософия» тақырыбында 

оқушылар мен студенттерге 

кешенді лекциялар өткізілді.   

 

Мақсаты: Эко-этикетті 

қалыптастыру  

Қордың жеке 

бастамасы.  

Қамтылу аймағы – 

Алматы қ., Шымкент 

қ., Алматы обл, 

Атырау обл.,   

Волонтерлік 

қызмет 

Алматы қ., – 15 

Шымкент қ., – 8 

Маңғыстау обл - 5 

Атырау обл. – 12 

Алматы обл. – 10  

лекция өтті.  



10.01.-20.12.2019жж «Қазақ азаматының эко-этикеті» 

тақырыбында кешенді 

лекциялар өткізілді. 

 

Мақсаты: Эко-этикетті 

қалыптастыру  

   

Қордың жеке 

бастамасы.  

Қамтылу аймағы – 

Алматы қ., Шымкент 

қ., Алматы обл, 

Атырау обл.,   

Волонтерлік 

қызмет 

Алматы қ., – 17 

Шымкент қ., – 5 

Маңғыстау обл - 2 

Атырау обл. – 9 

Алматы обл. – 13  

лекция өтті.  

17.04.-17.5.2019ж.ж. «Ақбөкенді аяла» тақырыбында 

сурет конкурсы 

ұйымдастырылды. 

 

Мақсаты:  

Киіктің сакральді қасиетін бала 

санасына сіңіру  

 

Қордың жеке 

бастамасы.  

Қамтылу аймағы 

Қазақстанның барлық 

аймағы. 

500 000 

(спонсорлық 

көмек) 

Конкурсқа 150 

бала қатысты. 

 

17.04.-17.5.2019ж.ж. «Ақбөкеннің киесі» 

тақырыбында жыр жаттау 

конкурсы ұйымдастырылды. 

 

Мақсаты:  

Киіктің сакральді қасиетін бала 

санасына сіңіру 

  

Қордың жеке 

бастамасы.  

Қамтылу аймағы 

Қазақстанның барлық 

аймағы. 

500 000 

(спонсорлық 

көмек) 

Конкурсқа 100 

бала қатысты. 

 

01-20.12.2019ж. «Құстарға қамқорлық» 

тақырыбында қайырымдылық 

акциясын өткізді 

 

Мақсаты: Эко-этикетті 

қалыптастыру  

 

Қордың жеке 

бастамасы.  

Қамтылу аймағы 

Орал, Алматы, 

Шымкент 

 

Волонтерлік 

қызмет 

Ацияға 130 бала 

қатысты 

18.01.2020ж. «Экососфия немесе киелі 

табиғат» атты кітап шығарды 

 

Мақсаты: Эко-этикетті 

қалыптастыру  

 

Қордың жеке 

бастамасы.  

Қамтылу аймағы 

Қазақстанның барлық 

аймағы. 

 

2 000 000 

(спонсорлық 

көмек)  

Таралымы – 3000 

тираж 

       

  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). 

 

  «Отбасы хрестоматиясы» қоры – экологиялық мәселелерді реттеуде әлем бойынша ең тиімді нәтиже 

көрсеткен ЭКОСОФИЯ ғылыми жобасын және «Тайланд тәжірибесін» басшылыққа алады. Осы мақсатта 

7 жыл еңбектеніп, өзінің ақпараттық базасын қалыптастырып үлгерді.  

Қор «Киелі табиғат», «Қазақы танымдағы аң-құстардың киесі», «Сакральді Қазақстан», «Қазақ 

азаматының эко-этикеті» тақырыптарда тұрақты лекция өткізіп келеді. Алматы, Шымкент қалаларында 

Қордың жанынан құрылған «Білгім келеді», «Мәнді мекен» клубтары тұрақты жұмыс істейді.  

2020 жылы Қор «Жас экософтар» қозғалысын құрды. Қозғалысқа 120 адам мүше. 

«Отбасы хрестоматиясы» қоғамдық қоры 60 кв. офиспен, 2 персоналды компьютермен (core i 7), 3 

ноутбук (core i 5), фотоаппарат, камера, принтер, телефон, факс және басқа да техникалық құралдарға ие.  

 

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

әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға тартылатын қызметкерлер). 

 

Жобалық топ 

мүшесінің 

(болған 

жағдайда) 

аты-жөні 

Лауазымы Қызметкердің әлеуметтік жоба 

және (немесе) әлеуметтік 

бағдарлама міндетіне сәйкес 

жұмыс тәжірибесі, жобалардың 

атауы және оларды жүзеге 

Жұмыс 

тәжірибесі 

(жылдардың 

санын көрсету) 

Әлеуметтік жобадағы 

және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламадағы 

міндеттері, 

жауапкершілігі 



асырудағы рөлін көрсете отырып 

Бағдат Құдияр Жоба жетекшісі, 

Мәдениеттанушы 

 

2008-2010 жж. - «Ынсап» қоғамдық 

қоры төрағасының орынбасары. 

2010-2012 жж. – «Жас азамат» 

Алматы қалалық жастар қоғамдық 

бірлестігінің орынбасары. 

2011 ж. – Алматы қаласыҮЕҰ 

комиссиясының мүшесі; 

2012 ж. –  Алматы қаласы Ішкі 

саясат басқармасының 

тапсырысымен «Жастар 

арасындағы суицидтің алдын алу» 

жобасының жетекшісі. 

2017 ж. бастап «Отбасы 

хрестоматиясы» қоғамдық 

қорының директоры. 

2019 ж. «Экософия немесе киелі 

табиғат» кітабының идея авторы 

13 жыл Жобаның жоғары деңгейде 

жүзеге асуына жауапты. 

Келісім-шарттар, 

қаржылық мәселелердің 

оң шешілуіне жауапты 

Ауелбек 

Ардақ 

Жобаны 

үйлестіруші,  

Эколог 

2014-2017жж. – «Дегдар» қоғамық 

келісімді қолдау қоры» қоғамдық 

қорының сарапшысы, экология 

магистрі 

2018 ж. Бастап «Отбасы 

хрестоматиясы» қорының 

қызметкері. 

«Экософия» жобасының жетекшісі 

 

9 жыл Жобаны ұйымдастырушы  

Тоғжан 

Нұржұмаева 

Есепші  2016-2018 жж. – «Ел-шежіре» 

қоғамдық қорының бухгалтері; 

2019 жылдан бастап «Отбасы 

хрестоматиясы» қоғамдық 

қорының бухгалтері 

 

7 жыл Жобаның қаржылық 

есебін ұйымдастыруға 

жауапты 

Сәкен 

Нұрқабекұлы 

«Отбасы 

хрестоматиясы» 

приложениесі 

мен сайтының 

редакторы, 

блогер, қоғаммен 

байланыс 

2014-2018жж. – «Дегдар» қоғамдық 

қорының офис менеджері; 

2015-2018жж. – degdar.kz 

сайтының редакторы; 

2018 ж. бастап 

otbasyhrestomatiasy.kz порталының 

редакторы; 

2018 ж. бастап «Отбасы 

хрестоматиясы» қорының блогері 

7 жыл Жобаға ақпараттық қолдау 

ұйымдастыруға жауапты.  

Әлеуметтік желіде 

жобаның СММ жүргізу 

 

       

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

Жоспарында көзделген грант тақырыбына өтінім берілген жағдайда толтырылады).  

     

 Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуы жоспарланған өңірдегі 

жұмыс тәжірибесін сипаттаңыз. 

 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

жүзеге асырылу 

мерзімі 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

атауы (негізгі 

қызмет түрі) 

Тапсырыс берушінің атауы 

(донор) және жүзеге 

асырылған әлеуметтік жоба 

және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның 

географиялық қамтылу 

аймағы 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

құны 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның нәтижесі 

- - - - - 

  



 4-қосымша 

  Нысан 

 

Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның мазмұны 
 

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

 

Әлеуметтік жобаның және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаның мақсаты 

Табысты экологиялық жобаларды танымал ету арқылы экологиялық мәдениет 

пен экологиялық ағартуды арттыру 

Әлеуметтік жобаның және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаның міндеттері 

Қазақстанда экологиялық ұйымдар іске асырған табысты экологиялық жобалар 

бойынша азаматтық қоғам өкілдері, жастар және эко жобаларға қызығушылық 

танытқан белсенді азаматтар үшін презентациялық онлайн семинарлар, мастер-

кластар өткізу. 

Әлеуметтік желілерде тарату үшін бейнероликтер жасау арқылы экологиялық 

жобаларды танымал ету. Мемлекеттік және орыс тілдерінде Қазақстанның эко-

жобаларының электрондық жинағын әзірлеу. Экологиялық мәдениет пен 

экологиялық ағартуды арттыру бойынша мемлекеттік органдар үшін эко-

жобаларды қалыптастыру бойынша ұсынымдар әзірлеу. 

Ұсынылатын іс-шаралар - Қазақстанда экологиялық ұйымдар іске асырған табысты экологиялық 

жобалар бойынша 1 онлайн семинар. 

- Қазақстандағы экологиялық мәселелерді көтеріп жүрген қоғам 

белсенділерінің арасында онлайн мастер класс-өткізу.  

- Экология және эко жобаларға қызығушылық танытқан жастарға мастер-класс. 

- Үздік экожобаларды танымал ету бағытында 4 бейнеролик 

- Мемлекеттік және орыс тілдерінде Қазақстанның эко-жобаларының 

электрондық жинағын әзірлеу. 

- Экологиялық мәдениет пен экологиялық ағартуды арттыру бойынша 

мемлекеттік органдар үшін эко-жобаларды қалыптастыру бойынша ұсынымдар 

әзірлеу. 

- Қазақстандық баспасөздерге 5 мақала және әлеуметтік желідегі 20 

жарияланым. 

Аумақтық қамтылуы Астана, Алматы, Шымкент қалалары және 14 облыс  

Мақсатты топтар - экологтар 

- қоғам белсенділері 

- ҮЕҰ 

- экологиялық бастамашы топтар 

- БАҚ өкілдері 

- жастар 

 

Күтілетін нәтижелер 1) Кемінде 10 табысты экологиялық жобаны таныстырылады. 

2) Азаматтық қоғамның кемінде 250 өкіліне, жастар мен белсенді азаматтарда 

экожобаларды дайындау және іске асыру дағдыларын қалыптасады. 

3) Қазақстанның эко-жобаларының кемінде 4 бейнеролигі мен жинағы 

дайындалады. 

4) Мемлекеттік және орыс тілдерінде Қазақстанның эко-жобаларының 

электрондық жинағы әзірленеді. 

5)  Экологиялық мәдениет пен экологиялық ағартуды арттыру бойынша 

мемлекеттік органдар үшін эко-жобаларды қалыптастыру бойынша ұсынымдар 

әзірленеді. 

6)  Қазақстандық баспасөздерге 5 мақала және әлеуметтік желідегі 20 

жарияланым жарияланады. 

Қазақстандықтардың эко-этикеті күшейеді. 

7) Қазақстанның экологиялық имиджі жақсарады. 

 

      

 

 



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

 

Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарлама бағытталған мәселелер 

бойынша ағымдағы жағдайдың 

сипаттамасы 

Қазақстандағы экологиялық проблемалармен айналысып, сол бағытта жұмыс 

жасап жүрген белсенді топтар, үкіметтік емес ұйымдар, экологтар баршылық. 

Дегенмен бұл саладағы шешілмеген мәселелердің ауқымы қарқынды жұмысты 

қажет етеді. Сондықтан бұл бағытта өнімді жұмыс жасап жатқан эко 

жобаларды жарнамалай отырып, өзге бірлестіктерді ынталандыру қажет.  

 

Статистикалық деректерге және (немесе) 

зерттеу деректеріне, соның ішінде өз 

зерттеулеріне сілтеме 

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 бар. 

 

Мақсатты топтың қажеттіліктерін анықтау 

бойынша жұмыс туралы ақпарат 

(қажеттіліктерді бағалау) 

Қазақстанда эко жобалардың көптеп пайда болуы елдің экологиялық имиджін 

жақсартады. Ол үшін аталған саланың қоғамда кең талқылауы әрі осы бағытта 

жұмыс жасап жатқан ұйымдарға ынталандыруды күшейту қажет.   

 

       

      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 

Экологтар 200 22- 63 Отандық  эко жобалармен танысады. Экологиялық 

мәселелердің жиі көтеріліп, қоғамдық талқыға 

түсуіне ежол ашылады. Қазақстандықтардың 

бойында экоэтикет қалыптастыруға атсалысады.  

Қоғам белсенділері 200 20- 63 Қазақстанның экологиялық имиджі жақсарады. 

Отандық эко жобалармен танысады. Экологиялық 

мәселелердің жиі көтеріліп, қоғамдық талқыға 

түсуіне ежол ашылады. Қазақстандықтардың 

бойында экоэтикет қалыптастыруға атсалысады. 

ҮЕҰ  25 20-75 Эко жобаларын қоғамға таныстыруға мүмкіндік 

алады. Елдегі өзге эко-бастамалармен таныс болады.  

Экологиялық бастамашы 

топтар 

 

50 16-75 Эко-жобаларын көпшілікке таныстыруға, 

жарнамалауға мүмкіндік алады.  

Жастар 

 

200 16-30 Экологиялық мәселелермен, қажеттілігі және 

маңыздылығымен таныс болады. Жеке жобаларын 

таныстыруға мүмкіндік алады.  

      

      4. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама серіктестері мен мүдделі тараптар.  

      Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның барлық серіктестері мен мүдделі тараптар 

тізіліп (мысалы, мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар, бизнес саласының өкілдері, БАҚ өкілдері, 

халықаралық ұйымдар және т.б.) олардың әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаға 

қатысуы, сондай-ақ қолдау түрлері (ақпараттық, кеңес беру) баяндалады. 

 

Серіктестің, мүдделі тараптың атауы Қатысу түрі мен нақты бағыты 

Жергілікті атқарушы орган өкілдері (келісім бойынша) Онлайн конференцияға, семинар-тренингке 

қатысады. Жергілікті өңірдегі экология және эко-

этикет бойынша  фактілермен бөлісе алады (келісім 

бойынша). 

Экологтар Эко-жобаларға баға береді, перспективасын 

бағамдайды.  



Экологиялық бастамашы топтар 

 
Жеке жобаларын, өнімдерін, бастамаларын 

ұсынады.  

ҮЕҰ Жеке жобаларын, өнімдерін, бастамаларын 

ұсынады. 

БАҚ Қазақстандықтарға эко-жобалар туралы ақпарат 

таратады. 

       

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

байланыс. 

 

Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай өлшенеді 

Экологтар Пікірлер (отзыв) алынады 

Қоғам белсенділері Сауалнама жүргізіледі 

Экологиялық бастамашы топтар Сауалнама жүргізіледі 

ҮЕҰ Сауалнама жүргізіледі 

БАҚ Мақалалар, теле-сюжеттер 

Экологтар Пікірлер (отзыв) алынады 

Қоғам белсенділері Сауалнама жүргізіледі 

      

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

жасау жоспары. 

 

Әлеуметтік жоба және әлеуметтік бағдарламаның мақсаты: 

Жастардың бойында экологиялық мәдениет, эко-этикет қалыптастыру. Табиғат, қоршаған ортаны, жан-жануарларды 

құрметтеуді үйрету. 

  

Міндет Іс-шара Қысқа мерзімді және ұзақ 

мерзімді нәтижелер 

Индикаторлар (қысқа 

мерзімді және ұзақ 

мерзімді нәтижелерге) 

Өлшеу жиілігі 

15 табысты 

экологиялық 

жобаны 

таныстыру 

Facebook, 

Instagram,  VK, 

Youtube, 

Telegram 

парақшаларынд

а күн сайын 

ақпарат 

жариялау 

Қысқа мерзімді: 

Қазақстандықтар экологиялық 

ұйымдар іске асырған табысты 

экологиялық жобалармен таныс 

болады.  

 

 

Ұзақ мерзімде: 

Аталған бағыттағы экожобалардың 

көбеюіне ынталандыру болады 

Қысқа мерзімді:  

Экологтар, экологиялық 

бастамашы топтар  арасында 

сауалнама, онлайн 

семинарлар 

ұйымдастырылады. 

 

Ұзақ мерзімді:  

Әр өңірге мониторинг, 

социологиялық зерттеу 

жұмыстары жүргізіледі.  

Қыркүйек  –  

10 қараша 

Азаматтық 

қоғамның 

кемінде 250 

өкіліне, жастар 

мен белсенді 

азаматтарда 

экожобаларды 

дайындау  және 

іске асыру 

дағдыларын 

қалыптастыру 

1 семинар-

тренинг  

 

Қысқа мерзімді: 

Қазақстандықтар экологиялық 

ұйымдар іске асырған табысты 

жобалармен таныс болады.  

 

 

Ұзақ мерзімде: 

Аталған бағыттағы жэобалардың 

көбеюіне ынталандыру болады 

Қысқа мерзімді: Экологтар, 

экологиялық бастамашы 

топтар  арасында сауалнама, 

онлайн семинарлар 

ұйымдастырылады. 

 

Ұзақ мерзімді:  

Әр өңірге мониторинг, 

социологиялық зерттеу 

жұмыстары жүргізіледі. 

Қыркүйек  –  

10 қараша 

Азаматтық 

қоғамның 

кемінде 250 

өкіліне, жастар 

мен белсенді 

1 мастер-класс Қысқа мерзімді: 

Қазақстандықтар экологиялық 

ұйымдар іске асырған табысты 

жобалармен таныс болады.  

 

Қысқа мерзімді: Экологтар, 

экологиялық бастамашы 

топтар  арасында сауалнама, 

онлайн семинарлар 

ұйымдастырылады. 

Қыркүйек  –  

10 қараша 



азаматтарда 

экожобаларды 

дайындау  және 

іске асыру 

дағдыларын 

қалыптастыру 

 

Ұзақ мерзімде: 

Аталған бағыттағы жэобалардың 

көбеюіне ынталандыру болады 

 

Ұзақ мерзімді:  

Әр өңірге мониторинг, 

социологиялық зерттеу 

жұмыстары жүргізіледі. 

Қазақстанның 

эко-жобаларын 

насихаттайтын  

видеоролик 

түсіру 

 

1-ші 

видеоролик 

әзірлеу 

Қысқа мерзімді: 
Материалды жастар арасында кең 

қолданылатын гаджеттер арқылы 

тарату. 

 

Ұзақ мерзімді: 

Жалпы көрілімі 500 мыңнан асатын 

өнім пайда болады. 

 

Қысқа мерзімді:  

Күн сайын, апта сайынғы 

көрілімдер (просмотр), 

бөліскендер саны (share) 

тізімге алынады.  

 

Ұзақ мерзімді:  

Презентациялық және 

есептік (отчет) материал 

әзірленеді. 

 

Қазан –  

10 қараша 

 

Қазақстанның 

эко-жобаларын 

насихаттайтын  

видеоролик 

түсіру 

 

2-ші 

видеоролик 

әзірлеу 

Қысқа мерзімді: 
Материалды жастар арасында кең 

қолданылатын гаджеттер арқылы 

тарату. 

 

Ұзақ мерзімді: 

Жалпы көрілімі 500 мыңнан асатын 

өнім пайда болады. 

 

Қысқа мерзімді:  

Күн сайын, апта сайынғы 

көрілімдер (просмотр), 

бөліскендер саны (share) 

тізімге алынады.  

 

Ұзақ мерзімді:  

Презентациялық және 

есептік (отчет) материал 

әзірленеді. 

 

Қазан –  

10 қараша 

 

Қазақстанның 

эко-жобаларын 

насихаттайтын  

видеоролик 

түсіру 

 

3-ші 

видеоролик 

әзірлеу 

Қысқа мерзімді: 
Материалды жастар арасында кең 

қолданылатын гаджеттер арқылы 

тарату. 

 

Ұзақ мерзімді: 

Жалпы көрілімі 500 мыңнан асатын 

өнім пайда болады. 

 

Қысқа мерзімді:  

Күн сайын, апта сайынғы 

көрілімдер (просмотр), 

бөліскендер саны (share) 

тізімге алынады.  

 

Ұзақ мерзімді:  

Презентациялық және 

есептік (отчет) материал 

әзірленеді. 

 

Қазан –  

10 қараша 

 

Қазақстанның 

эко-жобаларын 

насихаттайтын  

видеоролик 

түсіру 

 

4-ші 

видеоролик 

әзірлеу 

Қысқа мерзімді: 
Материалды жастар арасында кең 

қолданылатын гаджеттер арқылы 

тарату. 

 

Ұзақ мерзімді: 

Жалпы көрілімі 500 мыңнан асатын 

өнім пайда болады. 

 

Қысқа мерзімді:  

Күн сайын, апта сайынғы 

көрілімдер (просмотр), 

бөліскендер саны (share) 

тізімге алынады.  

 

Ұзақ мерзімді:  

Презентациялық және 

есептік (отчет) материал 

әзірленеді. 

 

Қазан –  

10 қараша 

 

Қазақстанның 

эко-

жобаларынның 

жинағын 

дайындау 

Жинақты 

арнайы сайтқа  

орналастыру. 

Қажет жағдайда 

сайт ашу. 

Әлеуметтік 

желіде арнайы 

парақшалар ашу 

  

Қысқа мерзімді: 

Қазақстандықтар экологиялық 

ұйымдар іске асырған табысты 

жобалармен таныс болады.  

 

 

Ұзақ мерзімде: 

Аталған бағыттағы жэобалардың 

көбеюіне ынталандыру болады 

Қысқа мерзімді: Экологтар, 

экологиялық бастамашы 

топтар  арасында сауалнама, 

онлайн семинарлар 

ұйымдастырылады. 

 

Ұзақ мерзімді:  

Әр өңірге мониторинг, 

социологиялық зерттеу 

жұмыстары жүргізіледі. 

Қазан –  

10 қараша 

 



Экологиялық 

мәдениет пен 

экологиялық 

ағартуды 

арттыру 

бойынша 

мемлекеттік 

органдар үшін 

эко-жобаларды 

қалыптастыру 

бойынша 

ұсынымдар 

әзірлеу 

 

эко-жобаларды 

қалыптастыру 

бойынша 

ұсынымдар 

әзірлеу 

Қысқа мерзімді: 

Қазақстандықтар экологиялық 

ұйымдар іске асырған табысты 

жобалармен таныс болады.  

 

 

Ұзақ мерзімде: 

Аталған бағыттағы жэобалардың 

көбеюіне ынталандыру болады 

Қысқа мерзімді:  

Экологтар, экологиялық 

бастамашы топтар  арасында 

сауалнама, онлайн 

семинарлар 

ұйымдастырылады. 

 

Ұзақ мерзімді:  

Әр өңірге мониторинг, 

социологиялық зерттеу 

жұмыстары жүргізіледі. 

Қазан –  

10 қараша 

 

Республикалық 

интернет 

порталдарда  

5 мақала 

жариялау. 

БАҚ 

өкілдерімен 

және 

құралдарымен 

жұмыс 

Қысқа мерзімді: 
Экология және экологиялық 

мәдениет мәселесіне көпшіліктің 

көңілін аударады. 

 

Ұзақ мерзімді: 

Қазақстандықтарды эко-этикет 

қалыптастыруға жұмылдырады. 

 

Қысқа мерзімді: 
Мақалалар, теле-сюжеттер 

әзірленеді 

 

Ұзақ мерзімді: 

БАҚ ақпараттық қолдау 

ұйымдастырылады 

Қазан 

Қараша 

     

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

 

Іс-шара 1-ай 2-ай 3-ай 

Талдау (анализ) жасау жұмыстары +   

Медиа-план +   

Жұмыс топтарын құру +   

Мастер-класс +   

Семинар-тренинг  +  

Бейнероликтер  +  

Ұсыныстар әзірлеу   + 

     

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

 

Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын барынша азайту 

стратегиясы 

Уақыт тапшылығы: 

    Жобаларды іздестіріп, анықтап 

олар жөнінде ақпарат жинау 

көбірек уақытты талап етеді.  

Тиімділігін арттыру үшін мына шараларды атқару қажет:  

    1. Бұрынғы зерттеу жұмыстарына сүйену қажет;  

    2. Тиісті органдармен ынтымақтастық орнатып, солардың қолдауына сүйену қажет; 

    3. Осы мәселемен айналысатын ҮЕҰ-мен ынтымақтастық орнату.  

      

      

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

құралдарында (ары қарай – БАҚ) жариялануы. 

 

Ақпараттық өнім 

(мақала, 

видеоролик, 

баннер, пост, 

бюллетень және 

т.б.) 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарлама кезіндегі 

ақпараттық 

өнімдердің саны 

Жарықтандыру арналары 

(теледидар, баспа 

басылымдары, интернет-

порталдар, өз веб-сайты, 

әлеуметтік желілер, радио, 

пошта жәшіктері және т.б.) 

Ақпараттың таралуы жиілігі 

СММ 30-дан аса Facebook, Instagram, VK, 

Telegram, OK, Twiter  

Апта сайын 



Видеороликтер 4    - Facebook, Instagram, VK, 

Telegram, OK, Youtube 

желілерінде;  

   - Жергілікті телеарналарда 

(келісім бойынша); 

   - Ресми веб-сайттарда 

(келісім бойынша); 

   - Республикалық интернет 

порталдарында (келісім 

бойынша); 

   - Отбасы хрестоматиясының 

әлеуметтік желідегі 

парақшаларында 

 

Айына екі рет 

Мақалалар 5-тен аса  Интернет порталдарында 

(келісім бойынша) 

Апта сайын 

Ақпараттық 

хабарлама 

10-нан аса Интернет ресурстарында 

(келісім бойынша) 

Апта сайын 

Пост 20-дан аса Facebook, Instagram, VK, 

Telegram, OK, Twiter 

Апта сайын 

Әлеуметтік 

желідегі баннер 

50-ден аса Facebook, Instagram, VK, 

Telegram, OK, Twiter 

Апта сайын 

       

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

 

Қаржыландыру аяқталғаннан кейін қызметті 

жалғастыру және (немесе) нәтижелерді 

насихаттау мүмкіндігі 

«Отбасы хрестоматиясы» қоғамдық қорының осы жобаны әрі қарай 

жалғастыруға әлеуеті (потенциал) жеткілікті. Қор осы жобаны 2020 

жылға арналған іс-шаралар жоспарына енгізеді. 

Жоба бойынша «Отбасы хрестоматиясы» мобилдік приложениесінде 

және қордың веб-сайтында арнайы айдар (рубрика) ашылады.  

SMM маркетингінде арнайы хештегтер ашылады. Жоба бойынша 

жасалған іс-шаралар әлеуметтік желілер мен интернет сайттарында 

тұрақты жарияланып отырады.  

Осы ақпараттық жұмыстар арнайы қаржылай көмекті қажет етпейді. 

Қаржыландыру тоқтаған жағдайда да жалғаса береді.      

 

Тұрақтылықты қамтамасыз ету және (немесе) 

нәтижелерді одан әрі насихаттаудағы ұйымның 

рөлі қандай 

 «Отбасы хрестоматиясы» қоғамдық қоры бұған дейін де экологиялық 

проблеманы көтері жүрген ұйым. Аталған бағытта  «Экософия» деген 

атпен арнайы кітап әзірлеп, елдегі эко-этикеттің күшеюіне ден қойып 

жүр.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5-қосымша 



  Нысан 

 

Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асырудың 

шығын сметасы 

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

Грантты жүзеге асыру мерзімі: 2 ай (2020 жылдың 10 - қыркүйек пен 10- қараша 

аралығында) 

Грант мөлшері: 5 723 000 теңге 

№ Шығыстардың 

бабтары* 

Өлшем 

бірлігі 

Саны Құны, 

теңгемен 

Барлығы, 

теңгемен 

Қаржыландыру көздері 

Өтініш 

беруші (өз 

салымы) 

Қоса 

қаржыланды

рудың басқа 

көздері 

Грант 

қаражаты 

1 Әкімшілік 

шығындар: 

   2 310 000   2 310 000 

 1)жалақы, оның 

ішінде: 

(2 айға) 

   2 000 000   2 000 000 

 Директор ай 2 300 000 600 000   600 000 

 Есепші  ай 2 200 000 400 000   400 000 

 PR менеджер ай 2 250 000 500 000   500 000 

 Эколог ай 2 250 000 500 000   500 000 

         

 2) әлеуметтік салық 

және әлеуметтік 

аударымдар 

ай 2 31 500 63 000   63 000 

 3) міндетті 

медициналық 

сақтандыру 

ай 2 20 000 40 000   40 000 

 4) банк қызметтері ай 2 6 000 12 000   12 000 

 5)ғимаратты жалға 

алу шығыны (5 

адам отыруға 30 

шаршы метрлік 

ғимарат, жалға алу 

құны 1 м2 – 3000 

теңге) 

ай 2 90 000   180 000    180 000  

 6) шығыс 

материалдары, 

негізгі құралдарға 

қызмет көрсетуге 

және оларды 

дана   15 000   15 000 



ұстауға қажетті 

тауарларды сатып 

алу және басқа да 

қорлар, оның 

ішінде: 

 Кеңсе заттары қызмет  15 000   15 000   15 000 

2 Материалдық-

техникалық 

қамтамасыз ету, 

оның ішінде: 

   -   - 

     -   - 

3 Тікелей шығындар:    3 413 000   3 413 000 

  1-іс-шара 
Семинар-тренингтер 

өткізу 

   150 000   150 000 

 Заңды және жеке 

тұлғалар істейтін  

жұмыс пен 

көрсететін 

қызметтің құнын 

төлеу шығындары, 

оның ішінде: 

қызмет 1 150 000 150 000   150 000 

 Жеке тұлғалар 

істейтін жұмыс пен 

көрсететін қызмет, 

оның ішінде: 

       

 Ұйымдастыру және 

өткізу қызметі 

қызмет 1 150 000 150 000   150 000 

 2-іс-шара 

Мастер класс 

   300 000   300 000 

 Заңды және жеке 

тұлғалар істейтін  

жұмыс пен 

көрсететін 

қызметтің құнын 

төлеу шығындары, 

оның ішінде: 

қызмет 1 300 000 300 000   300 000 

 Жеке тұлғалар 

істейтін жұмыс пен 

көрсететін қызмет, 

оның ішінде: 

       

 Ұйымдастыру және 

өткізу қызметі 

қызмет 1 300 000 300 000   300 000 

 3-іс-шара: 

Шығармашылық 

кештер туралы 

   2 963 000   2 963 000 



       

       

 

 

 

Директор                                                Құдияров Б.Б. 

 

  

 

 

 
Толтырған күні  «27»  тамыз  2020 жыл 

 

видеороликтер 

жасау  және үздік 

материалдарды 

топтастырып 

жинақ шығару, 

БАҚ және 

әлеуметтік 

желілерде тарату  

 Заңды және жеке 

тұлғалар істейтін 

жұмыс пен 

көрсететін 

қызметтің құнын 

төлеу шығындары, 

оның ішінде: 

       

 Бейнероликтер 

шығару қызметтері  

4 бейнеролик  

қызмет 1 2 063 000 2 063 000   2 063 000 

 БАҚ және әлеуметтік 

желілерде тарату 

қызмет 1 500 000 500 000   500 000 

 Электронды жинақ 

шығару 

қызмет 1 400 000 400 000   400 000 

 Барлығы:    5 723 000   5 723 000 








































	экожоба 1
	Экожобаларды колдау
	устав
	01%20%D0%91%D0%95%D0%A2
	02%D0%91%D0%95%D0%A2
	03-%D0%91%D0%95%D0%A2
	04-%D0%91%D0%95%D0%A2
	05-%D0%91%D0%95%D0%A2
	06-%D0%91%D0%95%D0%A2
	07-%D0%91%D0%95%D0%A2
	08-%D0%91%D0%95%D0%A2
	09-%D0%91%D0%95%D0%A2
	10-%D0%91%D0%95%D0%A2
	11-%D0%91%D0%95%D0%A2
	12-%D0%91%D0%95%D0%A2
	13-%D0%A1%D0%BE%D2%A3%D1%8B

	бух баланс
	бухбаланс 1
	бухбаланс 2
	бухбаланс 3

	экология акимат ариптестик
	экожоба 3
	экожоба 2

