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Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы 

Центр поддержки гражданских инициатив 

Civil Initiatives Support Center

Бастамаларды  
бірге бастайық!

Начнем  
инициативы вместе!

Launching  
initiatives together!



Біз туралы
2016 жылдан бастап «Азаматтық бастамаларды қолдау 
орталығы» КЕАҚ үкіметтік емес ұйымдарды гранттық 
қаржыландыру саласындағы бірыңғай оператор және 
тұрақты дамып келе жатқан ұйым болып табылады.

Орталық Қазақстанда мемлекет пен үкіметтік емес сектор 
арасындағы өзара іс-қимылды құруға көмектеседі және 
грант беру қызметінің ашықтығын қамтамасыз етеді.

Міндеттеріміз
Үкіметтік емес ұйымдар 
үшін мемлекеттік және 
мемлекеттік емес 
гранттар беру, сондай-
ақ гранттардың іске 
асырылуын толық 
сүйемелдеу және 
мониторингін жүзеге 
асыру

АЗАМАТТЫҚ БАСТАМАЛАРДЫ ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҒЫ

Миссиямыз
Орталық әлеуметтік 
мәселелерді шешудің 
инновациялық тәсілдерін 
енгізу арқылы мемлекет, 
бизнес, үкіметтік 
емес сектордың 
және халықаралық 
қоғамдастықтың күш-жігері 
мен ресурстарын біріктіреді

Біздің көзқарас 
Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды жан-
жақты дамыту және игілік алушылардың әлеуметтік 
жобалардың іске асырылуына қанағаттануын қамтамасыз 
ету мақсатында мемлекеттік және мемлекеттік емес 
гранттарды іске асырудың барлық процестеріне қатысу



Орталық қызметінің 2016-2020 жылдардағы 
нәтижелері (сандар мен фактілер)

320 250
табысты жүзеге асырылған 
әлеуметтік жобалар

Қазақстан бойынша
Үкіметтік емес 
ұйымдар арасында

грант алушы

15 бағыт бойынша 
жобаларды жүзеге асыру

Білім

Халықты әлеуметтік 
қорғау

Пробация қызметінің 
есебінде тұрған 

тұлғаларға 
әлеуметтік-құқықтық 

көмек көрсету

Ғылым

Азаматтардың 
құқықтары мен 

мүдделерін қорғау

Мемлекеттік 
қызметтердің 

қоғамдық 
мониторингісі

Қоршаған ортаны 
қорғау

Мәдениет және 
өнер

Азаматтық қоғамды 
дамыту

Спорт Денсаулық сақтау

Жастар саясаты

Тарихи-мәдени 
мұра

Отбасылық-
демографиялық және 
гендерлік мәселелер

Жалпы ұлттық бірлік



Азаматтық секторды 
гранттан тыс қолдау

АЗАМАТТЫҚ БАСТАМАЛАРДЫ ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҒЫ

Азаматтық қоғамды дамыту және нығайту үшін 
Орталық келесі жұмыстарды жүргізеді

Оқыту және кеңес 

беру арқылы үкіметтік 

емес сектордың 

әлеуетін арттырады

Өзекті әлеуметтік 

мәселелерді 

талдайды және 

уәкілетті органның 

атына гранттық 

қаржыландыру 

бойынша ұсыныстар 

әзірлейді

Гранттық жобаларды 

жүзеге асыруда ең 

озық тәжірибелерді 

зерттейді және енгізеді

Мемлекеттік органдар 

мен заңнамалық 

бастамаларда 

азаматтық қоғам 

мен қайырымдылық 

қоғамдастығының 

мүдделерін алға 

тартады



Орталық барлық тараптардың күш-жігерін біріктіреді және азаматтық 
қоғам, мемлекеттік органдар, бизнес сектор және донорлық 
қоғамдастық өкілдерімен ынтымақтастықты алға қояды

Орталықтың серіктестері

Қазақстан Республикасы Ақпарат 
және қоғамдық даму министрлігі



Орталықтың 
даму болашағы

АЗАМАТТЫҚ БАСТАМАЛАРДЫ ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҒЫ

Орталық әлеуметтік 
мәселелерді шешуде 
қоғам, мемлекет 
және бизнесті 
байланыстыратын 
көпір болуға арналған

Орталық базасында 

үкіметтік емес сектор 

өкілдерінің біліктілігін 

арттыру және жүйелі 

оқытуды ұйымдастыру 

үшін ҮЕҰ-дың 

мамандандырылған 

академиясын құруға 

мүмкіндік бар

Орталық корпоративтік 
секторға операторлық 
қызметтер мен кешенді 
қолдау көрсетуге 
дайын

Жан-жақты жұмыс 
жүргізу арқылы елдің 
барлық өңірлеріндегі 
азаматтық қоғам 
туралы ақпаратты, 
білім мен 
қажеттіліктерді 
шоғырландыруға 
мүмкіндік береді



Бастамаларды  
бірге бастайық!



О нас 
С 2016 года НАО «Центр поддержки гражданских 
инициатив» выступает единым оператором в сфере 
грантового финансирования неправительственных 
организаций и является устойчиво развивающей 
организацией.

Центр помогает выстраивать в Казахстане взаимодействие 
между государством и неправительственным сектором,  
и обеспечивает прозрачность грантодающей деятельности. 

Задачи
Предоставление 
государственных  
и негосударственных 
грантов для 
неправительственных 
организаций, а также 
осуществление полного 
сопровождения  
и мониторинга 
реализации грантов

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

Миссия
Центр консолидирует 
усилия и ресурсы 
государства, бизнеса, 
неправительственного 
сектора и международного 
сообщества через 
внедрение инновационных 
подходов решения 
социальных проблем

Наше видение 
Всестороннее развитие гражданского общества 
Республики Казахстан и участие во всех процессах 
реализации государственных и негосударственных грантов 
с целью обеспечения удовлетворенности конечных 
благополучателей реализацией социальных проектов



Результаты деятельности Центра  
в цифрах и фактах с 2016 - 2020 гг.
320 250
успешно реализованных 
социальных проектов по 
всему Казахстану

грантополучателей среди 
неправительственных 
организаций

Реализация проектов по  

15 направлениям

Образование 

Социальная защита 
населения

Социально-правовая 
помощь лицам, 

состоящим на учете 
службы пробации

Наука 

Защита прав и 
интересов граждан 

Общественный 
мониторинг 

государственных 
услуг

Охрана окружающей 
среды 

Культура и 
исскуство

Развитие 
гражданского 

общества

Спорт Здравоохранение

Молодёжная 
политика

Историко-
культурное 
наследие

Семейно-
демографические и 
гендерные вопросы

Общенациональное 
единство



Внегрантовая поддержка 
гражданского сектора

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

Для развития и укрепления гражданского общества 
Центр проводит следующую работу

Повышает потенциал 
неправительственного 
сектора через 
обучение  
и консультирование

Анализирует 
актуальные 
социальные проблемы 
и вырабатывает 
рекомендации 
по грантовому 
финансированию  
в адрес 
уполномоченного 
органа

Изучает и внедряет 
лучшие практики  
в реализации 
грантовых проектов

Продвигает интересы 
гражданского 
общества  
и благотворительного 
сообщества  
в государственных 
органах  
и законодательных 
инициативах



Центр объединяет усилия всех сторон и налаживает сотрудничество  
с представителями гражданского общества, государственных органов, 
бизнес сектора, и донорского сообщества

Партнеры Центра

Министерство информации 
и общественного развития 

Республики Казахстан



Перспективы 
развития Центра

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ

Центр призван стать 
мостом, связывающим 
общество, государство  
и бизнес в решении 
социальных проблем

Для повышения 
квалификации 
и организации 
системного обучения 
представителей 
неправительственного 
сектора на базе 
Центра возможно 
создание 
специализированной 
Академии НПО

Центр готов оказывать 
операторские услуги 
и комплексную 
поддержку 
корпоративному 
сектору

Всесторонняя 
работа позволит 
консолидировать 
информацию, знания  
и потребности 
гражданского 
общества во всех 
регионах страны



Начнем  
инициативы вместе!



About us
Since 2016, NPJSC Civil Initiatives Support Center acts 
as a single operator in the field of grant funding for non-
governmental organizations and is a steadily growing 
organization.

Center helps to build interaction between the state and the 
non-governmental sector in Kazakhstan, and ensures the 
transparency of grant-making activities.

Objectives
Provision of state and 
non-state grants for 
non-governmental 
organizations, as well as 
provision of full support 
and monitoring of grants 
implementation

CIVIL INITIATIVES SUPPORT CENTER

Mission
Center consolidates the 
efforts and resources of the 
state, business, the non-
governmental sector and 
the international community 
through introducing 
innovative approaches to 
solving social problems

Our vision
Comprehensive development of civil society of the 
Republic of Kazakhstan and participation in all processes 
of implementation of state and non-state grants in order 
to ensure the satisfaction of the final beneficiaries with the 
implementation of social projects



The results of Center’s activities between 
2016 and 2020 (Facts and Figures)

320 250
successfully implemented 
social projects throughout 
Kazakhstan

grantees among  
non-governmental  
organizations

Implementation of projects in 

15 areas

Education

Social protection of 
the population

Social and legal  
assistance to persons  
registered with the  
probation service

Science 

Protection of the 
rights and interests 

of citizens

Public monitoring of 
public services

Environmental  
protection

Culture and art

Development of 
civil society Sport Health care

Youth policy

Historical and  
cultural heritage

Family, demographic 
and gender issue

National unity



Non-grant support  
of civil society  

CIVIL INITIATIVES SUPPORT CENTER

To develop and strengthen civil society,  
Center carries out the following activities

Enhances the 

capacity of the non-

governmental sector 

through training and 

counseling

Analyzes current social 

problems and develops 

recommendations on 

grant funding to the 

authorized body

Studies and introduces 

the best practices in the 

implementation of grant 

projects

Promotes the interests 

of civil society and the 

charitable community in 

government bodies and 

legislative initiatives



Center brings together the efforts of all parties and establishes 
cooperation with representatives of civil society, government agencies, 
the business sector, and the donor community

Partners of Center

Ministry of Information and Social 
Development of the Republic of 

Kazakhstan



Development  
prospects of Center

CIVIL INITIATIVES SUPPORT CENTER

Center is envisioned 
to become a bridge 
connecting society, 
government and 
business in solving 
social problems

To improve the 
qualifications and 
organize systematic 
training for 
representatives of the 
non-governmental 
sector, it is possible to 
create a specialized 
Academy of NGOs 
within Center

Center is ready to 
provide operator 
services and 
comprehensive support 
to the corporate sector

Comprehensive work 
will allow consolidating 
information, knowledge 
and needs of civil 
society in all regions of 
the country



Launching  
initiatives together!



Біз ынтымақтастық орнатуға қуаныштымыз 
Мы рады сотрудничеству  

We Welcome Your Cooperation 
 

Бастамаларды бірге бастайық!
Начнем инициативы вместе! 

Launching initiatives together!

www.cisc.kzinfo@cisc.kz

@cisc_official

cisc.kz

CISC Kazakhstan+7 7172 22 13 23


