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Əдістеме

Жоба негіздемесі

Аталған зерттеу Қазақстанда 2021 жылы «ҮЕҰ Академиясы» бағдарламасын іске асырудың 
бастапқы кезеңі болып табылады.

"ҮЕҰ академиясы" бағдарламасы Қазақстанда пилоттық режимде 2020 жылы "Азаматтық 
бастамаларды қолдау орталығы" (АБҚО) КЕАҚ жəне Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі (ҚР 
АҚДМ) тарапынан іске қосылды. Бағдарлама барысында 2020 жылы ҮЕҰ-ның білім беру 
қызметтеріндегі қажеттілігін анықтау бойынша зерттеу жүргізіліп, тақырыптар анықталды жəне 
ҮЕҰ-ға арналған тренинг бағдарламасы əзірленді. Екі ай ішінде аталмыш жоба аясында 
Қазақстанның 300-ден астам үкіметтік емес ұйымдары оқытылды.

2020 жылғы бағдарламаның қорытындысы бойынша ҮЕҰ менеджерлері мен қызметкерлерінің 
əлеуеті мен құзыреттерін, сондай-ақ, азаматтық сектордың орнықтылығы мен бəсекеге қабілеттілігін 
арттыру мақсатында бағдарламаны тұрақты негізде жалғастыру туралы шешім қабылданды.

«ҮЕҰ академиясы» бағдарламасы шеңберінде 2021 жылы теориялық материалдарды, 
практикалық тапсырмаларды, пайдаланылатын құралдар бойынша ұсынымдарды, сондай-ақ 
мобильді қосымшаға бейімделген курсты қамтитын оқу-əдістемелік кешендер əзірленетін болады.

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері
Зерттеу мақсаты: Тақырыптар мен оқыту бағдарламаларының тізбесін анықтау үшін 

коммерциялық емес ұйымдардың білім беру қызметтеріндегі қажеттіліктеріне талдау жүргізу.
Осы зерттеудің нəтижелері Қазақстандағы коммерциялық емес ұйымдарды оқытудың өзекті 

тақырыптарын анықтауға жəне одан əрі анықталған бағыттарда оқыту жүргізуге көмектеседі.
Зерттеу міндеттері:

● Қазақстандағы ҮЕҰ қазіргі жағдайын зерделеу

● ҮЕҰ өкілдері мен сарапшылардың ҮЕҰ арналған білім беру бағдарламаларына қатысты 

пікірлерін зерделеу

● ҮЕҰ оқытуға арналған өзекті білім беру мəселелерінің тізімін құру

Əдіснаманың сипаттамасы 
Қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін сапалы жəне сандық зерттеу əдістерін қолдана 

отырып, кешенді тəсіл қолдану туралы шешім қабылданды:

● ҮЕҰ өкілдерінің онлайн-сауалнамасы – сауалнама Google формалары арқылы қазақ жəне 

орыс тілдерінде онлайн жүргізілді. Сауалнама 12 сұрақтан тұрды, оның ішінде бір ашық сұрақ. 

Сұрақнамаға сілтемелер мүдделі тұлғаларға тікелей ақпараттық таратулар, WhatsApp чаттар, 

телефон арқылы толтыруды еске сала отырып, қоңырау шалу арқылы жіберілді. Деректерді тазарту, 

өңдеу жəне талдау Python, Excel жəне SPSS бағдарламалары арқылы жүргізілді.

● ҮЕҰ өкілдерінен тұратын фокус-топтар – сандық сауалнамаға қосымша, ҮЕҰ-ның оқытудағы 

қажеттіліктерін неғұрлым терең түсіну үшін фокус-топтар өткізілді. Фокус-топтар ZOOM 

қосымшасы арқылы онлайн режимінде өткізілді. Фокус-топтар кезінде аудио жəне видео жазбалар 

жүргізілді, олардың негізінде одан əрі талдау үшін сессиялардың стенограммалары жасалды.

● халықаралық ұйымдар мен ҮЕҰ өкілдерімен сараптамалық сұхбаттар - Қазақстандағы ҮЕҰ-

ның пайда болу жағдайына сараптамалық баға алу жəне халықаралық сарапшылардың көзқарасы 

бойынша ҮЕҰ-ның қажеттіліктерін бағалау үшін сараптамалық сұхбаттар жүргізілді. Сұхбат 

телефон арқылы немесе сұхбатты кейіннен түсіндіру жəне талдау үшін аудиожазба жүргізу арқылы 

онлайн жүргізілді.
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Сovid-19 пандемиясына байланысты санитарлық-эпидемиологиялық жағдайға байланысты 
деректерді жинаудың онлайн форматы көбірек пайдаланылды.

Іріктеме
ҮЕҰ өкілдерінің онлайн-сауалнамасы. Сауалнама алдында 5000 ұйымнан тұратын белсенді 

ҮЕҰ дерекқоры дайындалды. Сауалнаманың онлайн форматын ескере отырып, сауалнама деректер 
базасындағы барлық ұйымдардың өкілдеріне жіберілді. Нəтижесінде барлығы 168 сауалнама 
толтырылды. Географиялық тұрғыдан респонденттер келесідей бөлінді:

Қала / облыс Респонденттер саны

Нұр-Сұлтан қ.

Алматы қ.

Шымкент қ.

Қарағанды обл.

Ақмола обл.

Жамбыл обл.

Павлодар обл.

Ақтөбе обл.

Қостанай обл.

Солтүстік Қазақстан обл.

Атырау обл.

Шығыс Қазақстан обл.

Кызылорда обл.

Алматы обл.

Батыс Қазақстан обл.

Маңғыстау обл.

Түркістан обл.

Тұрғылықты офистері жоқ

Барлығы

32

23

9

17

16

9

9

7

7

7

6

6

6

4

3

3

1

3

168

ҮЕҰ өкілдерінің фокус-топтары. Бір топқа орта есеппен 10 адамнан 3 фокус-топ өткізілді. 

Фокус-топтардың онлайн форматын ескере отырып, əр топ талқылау барысында бір уақытта екі 

модератор жүргізген 2 кіші топқа бөлінді. Қатысушыларды іріктеу осы жоба шеңберінде жасалған 

ҮЕҰ дерекқорынан жоба қатысушыларының кəсіби байланыстарын пайдалана отырып жедел 

жүргізілді.
Бірінші фокус-топқа негізінен желілік ұйымдардың өкілдері жəне еліміздің əртүрлі 

өңірлерінде өз қызметін жүзеге асыратын ҮЕҰ, филиалдары, республикалық ұйымдары, жастар 
жəне волонтерлік ұйымдары, құқық қорғау ұйымдары жəне коалиция өкілдері кірді. Ұйымдардың 
бір бөлігі мемлекеттік қаржыландырумен, бір бөлігі аралас, бір бөлігі халықаралық 
қаржыландырумен жұмыс істейді.

Екінші жəне үшінші топқа Қазақстанның əртүрлі қалаларынан əртүрлі қызмет 
бағыттарындағы: экология, волонтерлік, əлеуметтік жобаларды іске асыру саласында, жастармен, 
қарт адамдармен жəне т. б. жұмыс істейтін өңірлік ҮЕҰ кірді.
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Халықаралық ұйымдар мен ҮЕҰ өкілдерімен сараптамалық сұхбат. 10 сарапшыдан - 
халықаралық  ұйымдар  мен  ҮЕҰ  өкілдерінен  сұхбат  алынды .  Сауалнама  үшін  жоба 
орындаушыларын сараптамалық бағалау негізінде  сарапшыларды іріктеу мынадай критерийлерге 
негізделе отырып, жүргізілді:

● Шетелде жəне Қазақстан аумағында жұмыс тəжірибесін қоса алғандағы кəсіби сарапшы 

тəжірибесі;

● Шетелде жəне Қазақстан аумағында ҮЕҰ дамыту саласындағы сарапшы жұмысының 

ұзақтығы – шетелде 3 жылдан кем емес немесе Қазақстанда 3 жылдан кем емес;

● Коммерциялық емес ұйымдардың білім беру саласында жұмыс істейтін немесе қоғамдық 

ұйымдардың бір тобына қызмет көрсететін сарапшылар.

Зерттеуді орындаушылар
Зерттеуді «Sunnywind» ЖШС жүзеге асырды, ол коммерциялық емес ұйымдардың бірқатар 

сарапшыларымен өзара іс-қимыл жасайды, олардың кейбіреулері осы зерттеуді орындауға 
тартылды. Жобаны жүргізуге жауапты тұлғалар:

1.      Швецова Елена – құқық қорғаушы, зерттеуші, адам құқықтарын қорғау жəне 

коммерциялық емес қызмет саласындағы сарапшы. Коммерциялық емес секторда мемлекеттік 

қызметтерді мониторингілеу, сайлау заңнамасын мониторингілеу жəне бағалау бойынша 

зерттеулер жүргізу бойынша 15 жылдан астам жұмыс тəжірибесі бар

2. Миронюк Татьяна – волонтерлік жəне коммерциялық емес секторды дамыту саласындағы 

сарапшы. Коммерциялық емес секторда 10 жылдан астам жұмыс тəжірибесі бар. Жеке құзыреттер 

жəне волонтерлік бастамалар, əлеуметтік жоба шеберханалары саласындағы түрлі бағыттар 

бойынша жаттықтырушы;

3. Ахматуллина Айнур – əлеуметтанушы, зерттеу маманы, талдаушы. Зерттеулер жүргізу жəне 

деректерді талдау саласында 15 жыл жұмыс тəжірибесі бар.

НЕГІЗГІ ТҰЖЫРЫМДАР / НƏТИЖЕЛЕРГЕ ҚЫСҚАША ШОЛУ

Тұжырымдар
Соңғы 20 жылда Қазақстанның коммерциялық емес секторы қалыптасу мен дамудың əртүрлі 

кезеңдерінен өтті. Егер бұрын негізгі қаржылық қолдауды халықаралық ұйымдар мен донорлар 
көрсеткен болса, онда ол біртіндеп төмендей бастады, ал мемлекет Мемлекеттік əлеуметтік 
тапсырыс жəне гранттар түрінде қаржыландыру бөле бастады. Сондай-ақ бизнес-сектормен қарым-
қатынас дами бастады.

Статистика Комитетінің 2020 жылғы 1 қаңтардағы деректері бойынша 21 222 ҮЕҰ тіркелген, 
олардың 60%-ы ресми жұмыс істейтін болып саналады. Жұмыс істеп тұрған ҮЕҰ нақты пайызы одан 
да төмен деп есептеуге негіз бар, себебі Азаматтық қоғам істері комитетінің ресми сайтындағы ҮЕҰ 
дерекқорына есептілікті тек 5 967 ұйым (28%) тапсырған, бұл сараптамалық бағалаудағы белсенді 
ҮЕҰ үлесіне  жақын (20%).

Зерттеу нəтижелері бойынша сауалнамадан өткен ҮЕҰ сегментациясы жүргізілді, нəтижесінде 
ҮЕҰ-ның 3 сегменті бөлінді:

1. Тұрақты (54 ұйым) – бұл 8 жылдан астам тəжірибесі бар, қызметтің 2-3 негізгі түріне 

бағытталған жəне қаржыландырудың 1-2 негізгі көзін пайдаланатын ұйымдар. Қаржыландырудың 

негізгі көзі – Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс (43%).

2. Өсіп келе жатқан (67 ұйым) – бұл 7 жылға дейінгі тəжірибесі бар, 2-3 негізгі қызметпен 

айналысатын жəне 1-2 негізгі қаржыландыру көздерін пайдаланатын ұйымдар. Қаржыландырудың 

басты көзі – өз қаражаты (52%).
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3. Дамушы (47 ұйым) – олардың жасы 1 жылдан 19 жылға дейін өзгереді, 6-7 қызмет саласын 

қамтиды, 3-4 қаржыландыру көздерін пайдаланады. Қаржыландырудың басты көзі – өз қаражаты 

(70%).

ҮЕҰ мен халықаралық ұйымдардың өкілдері Қазақстандағы ҮЕҰ секторының бүгінгі күнгі 
жай-күйі туралы айтқан кезде, оң үрдістерден олар ҮЕҰ сапалық жəне сандық өсуін, азаматтардың 
əлеуметтік өзгерістерге қатысуға қызығушылығының өсуін, даму мен оқыту үшін жаңа 
мүмкіндіктердің пайда болуын атап өтеді.

Алайда, фокус-топтар барысында да, сараптамалық сұхбаттарда да ҮЕҰ жағдайының 
жағымсыз аспектілері көбірек аталғанын атап өткен жөн. Өзін-өзі қамтамасыз ету, қаржылық 
тəуелсіздік алу, табыс көздерін əртараптандыру қажеттілігін қоса алғанда, ҮЕҰ-ны қаржыландыру 
мəселесі (онлайн сауалнамада (80%), сондай-ақ фокус-топтарда жəне сараптамалық сұхбаттарда да 
дəл солай) ең өткір проблема болып тұр. Зерттеуге қатысушылар ҮЕҰ тұрақтылығы мен 
тəуелсіздігін қамтамасыз ету үшін ҮЕҰ-ны бизнес құрылым ретінде дамыту керек екендігімен 
келіседі.

Зерттеуге қатысушыларда ҮЕҰ-ны одан əрі дамыту жəне нығайту үшін бүгін не істеуге 
болатындығы туралы көптеген идеялар болды. Олар, ең алдымен, ҮЕҰ ұстанымдарын қажетті 
құралдармен, біліммен жəне дағдылармен қамтамасыз ету арқылы институттық жəне қаржылық 
нығайтуға бағытталған шаралармен байланыстырады. Бұл ҮЕҰ-ға  күн көру үшін күресудің қажеті 
жоқ жəне өз миссиясын жүзеге асыруға көңіл бөле алатын даму деңгейіне жетуге көмектесуі керек. 
Мұндай шаралардың бір бөлігі ҮЕҰ үшін оқыту бағдарламаларын ұсыну болуы тиіс.

Оқыту мəселесі көптеген ҮЕҰ үшін өте өзекті. Оқыту қажеттілігі ең алдымен (қаржылық 
себептерге жəне/немесе жобалардың қысқа мерзімділігіне байланысты) қолайлы кадрлардың 
жетіспеушілігінен, сондай-ақ, ҮЕҰ көшбасшыларының көпміндеттілігінен туындайды. 
Сауалнамадан өткен ҮЕҰ кем дегенде 43%-ы қандай да бір курстардан жəне/немесе тренингтерден 
өтті. Фокус-топ мүшелері үнемі оқытудың жаңа мүмкіндіктерін, соның ішінде онлайн оқытуларды 
табуға тырысатынын, сонымен қатар олар бір-бірінен үйренетінін айтты.

Курстар немесе тренингтер туралы айтатын болсақ, ҮЕҰ ақылы курстарға жеткілікті 
қаражаттың болмауына байланысты тегін тренингтерден өтуді жөн көреді (64%). Көптеген 
ұйымдар, егер оларға осындай мүмкіндік берілсе, өз ұйымдарын дамыту үшін тегін оқудан өтуге 
ниет білдірді (84%). Зерттеуге қатысушылар тегін оқуға болатын бірқатар онлайн ресурстарды 
пайдаланады. Бұл ҮЕҰ үшін мамандандырылған ресурстар (мысалы, ҮЕҰ Web-академиясы, жоба 
Kislorod.io жəне т.б.) жəне көпшілікке арналған білім беру платформалары (мысалы, Coursera, 
Stepik жəне т. б.) болуы мүмкін.

Зерттеу барысында қатысушылардың дайындық деңгейі (бастаушы жəне тəжірибелі) жəне 
лауазым деңгейі (басшылық құрам жəне қалған персонал) бойынша оқыту курстарын сегменттеу 
қажеттілігі анықталғанын атап өту маңызды. Сондай-ақ, қатысушы үшін курстардың практикалық 
құндылығы, яғни алған білімдерін жұмыста қолдану мүмкіндігі маңызды. Сонымен қатар, курстар 
ұзақ мерзімді нəтижеге, ұйымның тұрақтылығы мен практикалық дағдыларына бағытталуы керек.

Сарапшылар қайталанатын тренингтерге үнемі қатысатын ҮЕҰ көп екенін атап өтті. Егер ҮЕҰ 
басшысы оқудан өткен болса, басқа персоналды тарту, қатысушыларды ротациялауды қамтамасыз 
ету қажет.

Ұсынылған барлық мəселелер онлайн сауалнамаға қатысушылар үшін де, фокус-топ 
қатысушылары үшін де белгілі бір дəрежеде қызықты болды. Зерттеудің барлық қатысушыларының 
ұсынылған мəселелер бойынша (онлайн сауалнама, фокус-топтар жəне сараптамалық сұхбат) 
жауаптары олар айтқан проблемалар мен дамудың маңызды бағыттарын ескере отырып талданды. 
Талдау нəтижелері бойынша оқыту курстарының басым бағыттары ҮЕҰ-ны ұйымның тұрақты жəне 
ұзақ мерзімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуге, қаржылық тəуелсіз болуға жəне күн көру үшін 
жарыс режимінен шығуға көмектесетін курстар болуы керек екенін атап өтуге болады. Яғни, бұл 
фандрайзинг, ұйымды басқару/менеджмент, ұйымның ресурстарын басқару, ұйымды жəне оның 
қызметтерін ілгерілету дағдылары.
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Қатысушылардың көпшілігі мəселелердің барлығына дерлік қызығушылық танытса да, əрбір 

ҮЕҰ-ның өзіндік ерекше қажеттіліктері мен басымдықтары бар жəне тек сол ҮЕҰ-ның командасы 

ғана оларға не жетіспейтінін түсіне алады.

ҮЕҰ оқытуға арналған тақырыптар тізбесі
Онлайн сауалнама нəтижелері бойынша біз жалпы сұрақтар мен əлеуметтік кəсіпкерлікті 

дамытуға арналған бағыттарға бөлдік. 

 

 

Фокус-топтар мен сарапшылар сұхбатының нəтижелері бойынша

● Фандрайзинг – демеушілік қаражаттарды тарту, коммерциялық корпорациялармен 

ынтымақтастық. Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыстар жəне халықаралық ұйымдардың 

гранттарын алу үшін өтінім жазуды білу. Фандрайзингтің əртүрлі əдістерін үйрету (мысалы, 

краудфандинг, қайырымдылық шаралары жəне т. б.);

● Экономикалық жəне қаржылық сауаттылық – бухгалтерлік құжаттарды жүргізу, жабу 

құжаттарын қалай дұрыс жасау керек, ҚҚС, қаржыны басқару;

Маркетинг (оның ішінде сандық) / жарнама 
(оның ішінде сандық)/ PR 

78% 

Фандрайзинг (қаражат тарту)  77% 

Экономикалық жəне қаржылық сауаттылық  75% 

Құқықтық жəне салықтық сауаттылық  74% 

Ақпараттық технологиялар  74% 

Жобалар менеджменті / жобаларды басқару  73% 

Əлеуметтік жобалау  72% 

Əлеуметтік кəсіпкерлік  70% 

Есептілікті жазу (шығармашылық жəне қаржылық)  70% 

Ұйым қызметін жоспарлау  68% 

Волонтерлермен жұмыс  62% 

 

Қаржылық сауаттылық  61% 

Бизнес жоспар/бизнес модельдер құру  55% 

Стратегиялық ойлау  54% 

Тиімді басқару дағдылары  49% 

Əлеуметтік маркетинг  46% 

Əлеуметтік фандрайзинг  43% 

Дизайн-ойлау (креативті ойлау)  41% 

Стресс-менеджмент  30% 

Команда жасақтау  29% 

Презентация техникасы 28% 

Эмоционалды интеллект  28% 

Шешім қабылдау дағдылары 27% 

Клиентке бағдарлау  17% 

Сату техникасы  16% 

Қоғамдық ұйымдарға арналған оқыту

ҮЕҰ арналған əлеуметтік кəсіпкерлік бойынша оқыту
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● Құқықтық жəне салықтық сауаттылық – жарғыны жазу, ұйымдық құрылымды құру, 

ұйымды ашу / жабу, еңбек шарттарын жасау, еңбек кодексін білу;

● Маркетинг (сондай-ақ, сандық) / жарнама (сондай-ақ, сандық)/ PR – брендинг (жеке / 

ұйым), əлеуметтік желілерді / SMM пайдалану, іс-шаралар өткізу. Коммуникация – бұл ҮЕҰ секторы 

қолданатын өте күрделі тіл (мысалы, пресс-релиздер). Ақпаратты қоғамға түсінікті етіп бейімдеп, 

ұсына білу керек;

● Əлеуметтік маркетинг – атап айтқанда, бастамаларды, оның ішінде цифрлық форматтағы 

бастамаларды  қолдау науқандарын өткізу (campaigning, digital campaigning – онлайн петициялар, 

науқан стратегиясы);

● Менеджмент дағдылары – басқару дағдылары, тиімді басқару дағдылары, табыстау, 

бəсекеге қабілеттілік туралы ағарту, шешім қабылдау тетігі, стратегия, жоспарлау, басқару жүйесін 

құрылымдау, міндеттер қою;

● Бизнес-дағдылар – бизнес-жоспар/бизнес-модель құру, жеткізушілермен жұмыс, 

бюджеттік жоспарлау, сапаны бақылау жүйесі, артық бюрократиясыз ұйымның тиімділігі, ҮЕҰ 

үшін стратегиялық жоспар жазу, келіссөздер жүргізу;

● Бағдарламалар менеджменті / бағдарламаларды басқару – жоба моделін құру, гранттық 

конкурсқа өтінімдер жазу (өтінім құрылымын дұрыс құру), жоба тəуекелдерін есептеу, жоба 

құрылымын түсіну, қызметкерлер жобаны мониторингілеу жəне бағалау процесіне кірісуі үшін 

жобаның мақсаттары мен міндеттерін ұғыну;

● Əкімшілік дағдылар / іс-қағаздарды жүргізу – құжаттарды (шығыс / кіріс құжаттарды 

тіркеу), журналдарды, құжаттар пакеттерін, стандартты құжаттардың форматтарын жүргізу, хат 

алмасуды жүргізу, ҮЕҰ тиімді қызметі;

● Əлеуметтік кəсіпкерлік – гранттар мен жобалар бойынша ғана жұмыс істеп қоймай, өзін-

өзі қамтамасыз етуге қол жеткізу үшін ақша табу жəне өз қызметін / ұйымдық тұрақтылығын сақтай 

білу ҮЕҰ-ның орнықтылығы мен тəуелсіздігін қамтамасыз ету;

● HR/ Адам ресурстарын басқару (менеджмент үшін) – топ құру, адамдарды басқару, 

көшбасшылық, командамен жұмыс, білікті қызметкерлерді тарту, қызметкерлерді /волонтерлерді 

ынталандыру, кадрлармен жұмыс. Командадағы жұмыс дағдылары (қызметкерлер үшін; 

● Коммуникация дағдылары – əріптестермен/серіктестермен тиімді байланыстар;

● IT-технологиялар, инновациялық шешімдер;

● Мемлекеттік органдармен өзара əрекет ету – хаттар жазу, коммуникациялар құру, есеп 

беру жəне əлеуметтік ортаға тарту;

● Стратегиялық ойлау, стратегиялық жоспарлау;

● Жобалар/бағдарламалар тиімділігін бағалау – сыртқы жəне ішкі мониторинг

● Ұйым қызметін жоспарлау;

● Волонтерлермен жұмыс – волонтерлермен жұмыс жасау дағдыларын жетілдіру, 

оларды ҮЕҰ тарту, олардың қызметін үйлестіру, волонтерлік менеджменті; 

● Стресс-менеджмент, сабырлылық;

● Сату техникасы;

● Нетворкинг – міндеттерді барынша тез жəне тиімді шешу үшін əлеуметтік жəне кəсіби 

байланыстар құру;

● Эмоционалды интеллект – эмоцияларды тану, басқа адамдардың ниеттерін, уəждері 

мен тілектерін түсіну қабілеттерін дамыту, практикалық міндеттерді шешу үшін 

эмоцияларды басқару қабілетін дамыту, команда ішінде, серіктестермен жəне 

бенефициарлармен комуникациялар құру;

● Сыни ойлау;

● Клиенттерді бағдарлау, қызмет алушыларға есеп беру міндеттілігі (жариялылық);

● Есептілік жазу (шығармашылық жəне қаржылық);

● Шешім қабылдау дағдылары;
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● Презентация техникасы – коммуникативтік дағдылар, сондай-ақ презентациялық 

материалдарды дайындаудың техникалық жағы;

● Designthinking / креативті ойлау. Жасампаздық;

● Ағылшын тілі (халықаралық материалдарға қолжетімділік үшін);

● Шешендік өнер /көпшілік алдында сөз сөйлеу дағдылары – өз ойын жеткізе алу, көпшілік 

алдында сөйлеу білу.

Қазақстандағы ҮЕҰ қысқаша шолу

Коммерциялық емес, саяси емес, қоғамдық ұйымдар азаматтық қоғамның бөлігі болып 

табылады. ҮЕҰ – бұл «үкіметтік емес ұйым» деген аббревиатура, ол құрылмаған, басқарылмайтын 

немесе үкіметтің немесе бизнестің тиісті ықпалында болмайтын кез келген ұйымға қатысты. ҮЕҰ 

белгілі бір əлеуметтік игілікке, қоғамның əл-ауқатына қызмет ету үшін құрылады. ҮЕҰ қызметі 

азаматтық сектордың қалыптасуы мен дамуының қажетті шарты болып табылады. Олар 

мемлекеттің жұмыс істеуіне жəне азаматтармен қарым-қатынас орнатуға, ең өткір жəне өзекті 

мəселелерді шешуге көмектеседі.
Қоғамдық ұйым - бұл ең алдымен, азаматтардың ортақ мүдделері мен мақсаттарына 

негізделген бірлестік. Қоғамдық ұйымдар туралы айтатын болсақ, бұл əрдайым тіркелген нысандар 
ғана емес, олар белсенді топтар бола алады. Алайда, Қазақстан Республикасының заңнамасы 
бойынша кез келген қоғамдық ұйым тіркелуі тиіс. Егер бұл факт ҮЕҰ міндеттемесі, олардың 
мақсатты топтармен жұмысы жəне мемлекетке қарым-қатынасы сияқты пікірталастар мен 
талқылаулардан тұрса, бұл оның ең дұрыс тұжырымы болып табылады.

Бұл қаржыландыру көзіне қарамастан, мемлекеттің ең сенімді серіктестері болып табылатын 
қоғамдық ұйымдар, өйткені олар əр түрлі мақсатты топтармен, əртүрлі аудандар мен шалғай 
жерлерде жұмыс істейді. Олар адам құқықтары, экономикалық өсу, əлеуметтік өзгерістер 
саласындағы мəселелерді шешуге көмектесетін өзгерістердің маңызды жетекшісі болып табылады.

Екі мыңыншы жылдан бастап Қазақстанның коммерциялық емес секторы əртүрлі даму 
сатыларынан өтуде. Тəуелсіздік алғаннан бері коммерциялық емес ұйымдар қалыптасу мен 
дамудың əртүрлі жолынан өтті. Халықаралық ұйымдар мен донорлардан жақсы қаржылық қолдау 
жылдары болды, мемлекетпен қолдау мен өзара іс-қимылды жəне бизнес-сектормен қатынастарды 
дамытуды бастады. Бүгінгі таңда қоғамдық сектор бірнеше қаржыландыру көздерін ала алады жəне 
қызмет бағыттарына байланысты өз жобаларын іске асыру үшін тиісті серіктестерді таңдай алады. 
Коммерциялық емес ұйымдардың көпшілігі, əсіресе аймақтық ұйымдардың тұрақты 
қаржыландыруы жоқ жəне жобадан жобаға дейін жұмыс істеуге тырысып, ерікті негізде тұрады.

2020 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстанда 21 222 ҮЕҰ ресми тіркелген 

(Статистика комитетінің деректеріне сəйкес), бірақ олардың тек 62%-ы ғана жұмыс істеп тұр. Фокус-

топтар барысында көптеген белсенді емес ҮЕҰ ашық күйінде қалатыны анықталды, себебі 

құрылтайшылар ұйымды қалай дұрыс жабуды əрдайым біле бермейді, сондай-ақ нарықта тек 

белгілі бір жобалар үшін жəне аз уақытқа ғана құрылатын бір күндік ҮЕҰ деп аталатындар көп. 

Алайда Статистика комитетінің деректерінен жұмыс істеп тұрған ҮЕҰ үлесінде оң динамика 

байқалады, ол 5 жыл ішінде 48%-дан 62%-ға дейін ұлғайды.

Қазіргі жағдайға талдау
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1-Кесте. 5 жыл ішінде тіркелген жəне жұмыс істеп тұрған ҮЕҰ саны (деректер көрсетілген 

кезеңнің 1 қаңтарына келтірілген):

Белсенді ұйымдардың нақты саны Статистика комитетінің есебінде көрсетілгеннен де аз болуы 

мүмкін. Бұған азаматтық қоғам істері комитетінің ресми сайтындағы ҮЕҰ Дерекқоры дəлел бола 

алады, онда 2020 жылы тек 5 967 ұйым есеп берді.

Ресми дереккөздерде ҮЕҰ жобаларының жалпы саны жəне олардың жалпы ақшалай көлемі 

туралы нақты ақпарат жоқ. Статистика комитеті мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс арқылы 

қаржыландырылатын жобалар бойынша деректерді ұсынады. Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс 

шеңберінде 2019 жылы жалпы сомасы 16 930,5 миллион теңгеге 2195 жоба жүзеге асырылды. Бұл 100 

ҮЕҰ-ға арналған мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс бойынша шамамен 16 жоба.

2-Кесте.Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі ҮЕҰ қызметі

Мемлекеттік тапсырысты қызмет бағыттары бойынша бөлу бойынша халықтың əлеуметтік 

осал топтарын қолдауға, сондай-ақ, жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдауға 

бағытталған жобалар жиі қаржыландырылады.

Дереккөз: 2019 жылғы Қазақстан / Статистикалық жылдық / қазақша жəне орысша тілдерде. Қазақстан 

Республикасының ұлттық экономика министрлігі, Статистика комитеті 

h�ps://infonpo.gov.kz/web/guest/otkrytyj-reestr  - ҮЕҰ мəліметтер базасы 

Дереккөз: 2019 жылғы Қазақстан / Статистикалық жылдық / қазақша жəне орысша тілдерде. Қазақстан 

Республикасының ұлттық экономика министрлігі, Статистика комитеті

1

3

1

3

 2016 2017 2018 2019 2020 

Тіркелген ҮЕҰ саны 23 125 24 221 25 256 25 880 21 222 

Жұмыс істеп тұрған 

ҮЕҰ саны 
11 089 12 002 13 184 14 377 13 105 

Жұмыс істеп тұрған 

жəне тіркелген ҮЕҰ 

санының үлесі 

48% 50% 52% 56% 62% 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

ҮЕҰ іске асыратын 

жобалар саны, 

бірлікте 

2 026 1 797 2298 2156 2195 

Іске асырылып жатқан 

жобалардың жалпы 

сомасы, млн. теңге 

7 144,1 8 426 12 410 19 465,6 16 930,5 

100 ҮЕҰ арналған 18 15 17 15 16 

мемлекеттік 

əлеуметтік тапсырыс 

шеңберіндегі 

жобалардың орташа 

саны  

2

2

https://infonpo.gov.kz/web/guest/otkrytyj-reestr
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 ҮЕҰ іске асырып жатқан жобалар саны, 

бірлікте  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Барлығы 2 026 1 866 2 332 2 201 2 238 

Сондай-ақ келесідей бағыттар бойынша: 

халықтың əлеуметтік осал топтарын 

қолдау 
312 297 341 466 486 

жастар саясаты мен балалар 

бастамаларын қолдау 
360 259 309 256 377 

өзге де əлеуметтік маңызы бар 

бағыттар бойынша, Қазақстан 

Республикасының заңнамасына қайшы 

келмейтін 

223 456 501 506 293 

Қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті 

нығайту 
296 186 235 231 263 

білім, ғылым, ақпарат, дене 

шынықтыру жəне спорт саласындағы 

мақсаттарға қол жеткізу 

177 199 135 148 172 

азаматтардың денсаулығын сақтау, 

салауатты өмір салтын насихаттау 
242 163 159 154 136 

отбасылық-демографиялық жəне 

гендерлік мəселелерді шешуге 

жəрдемдесу 

- - - 126 120 

мəдениет пен өнерді дамыту 35 73 37 84 89 

азаматтар мен ұйымдардың 

құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау 
71 73 98 52 61 

қатыгездікпен қарау салдарынан 

өмірлік қиын жағдайға тап болған 

адамға (отбасына) көмек көрсету 

16 - 129 - 29 

3-Кесте. Мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты қызмет бағыттары бойынша бөлу 4

Дереккөз: 2019 жылғы Қазақстан / Статистикалық жылдық / қазақша жəне орысша тілдерде. Қазақстан 

Республикасының ұлттық экономика министрлігі, Статистика комитеті

4

азаматтарды жұмысқа орналастыруға 

жəрдемдесу 
38 24 49 28 28 

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасына 

қоғамдық мониторинг жүргізу 
12 - 25 - 27 

Қоршаған ортаны қорғау 40 30 41 32 25 
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Егер ҮЕҰ анықтамасын ұлттық заңнамада қарастыратын болсақ, онда үкіметтік емес ұйым – 

бұл кез келген ұйымдық-құқықтық нысандағы (саяси партиялардан, кəсіподақтардан жəне діни 

бірлестіктерден басқа) коммерциялық емес ұйым. Оның құрылтайшылары азаматтар да, 

мемлекеттік емес заңды тұлғалар да, екеуі бірге де болуы мүмкін. Мұндай ұйым ерікті түрде 

құрылуы керек жəне оның қатысушыларының ортақ мақсаттарға жетуіне қызмет етуі керек.

Ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша ҮЕҰ-ны қорларға бөлуге болады; жеке мекемелер; 
коммерциялық емес акционерлік қоғамдар; қоғамдық бірлестіктер; жастар ұйымдары; 
корпоративтік қорлар; заңды тұлғалардың қауымдастықтары (одақтары); елде жұмыс істейтін 
шетелдік жəне халықаралық коммерциялық емес ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктері.

Қазақстанда коммерциялық емес сектор жұмыс істеген жылдар ішінде ҮЕҰ секторының 
мемлекетпен жəне қоғаммен қатынастарын реттейтін бірқатар құжаттар əзірленді, оның ішінде:

● Қоғамдық бірлестіктер туралы заң, 1996 ж.;
● Коммерциялық емес ұйымдар туралы заң, 2001 ж.;
● Коммерциялық емес ұйымдар туралы заң, 2002 ж.;
● ҮЕҰ мемлекеттік қолдау тұжырымдамасы, 2002 ж.;
● ҮЕҰ мемлекеттік қолдау бағдарламасы 2003-2005 жж.;
● Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс туралы заң, 2005 ж.;
● Азаматтық секторды дамыту туралы тұжырымдама, 2005 ж.;
● Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды дамытудың 2006-2011 жылдарға арналған 

тұжырымдамасы, 2006 ж.;
● Қазақстан Республикасында азаматтық қоғамды дамытудың 2025 жылға дейінгі 

тұжырымдамасы;
● «Волонтерлік қызмет туралы», «Қайырымдылық туралы», «Өзін-өзі реттеу туралы» заңдар;
● 2005 жылғы 12 сəуірдегі «Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға 

арналған гранттар жəне сыйақылар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.

тарихи-мəдени мұра нысандарын 

қорғау 
49 - 46 - 23 

қылмыстық-атқару инспекциясы 

пробация қызметінің есебінде тұрған 

адамдарға əлеуметтік-құқықтық көмек 

көрсету кезінде оларға жəрдемдесу 

5 - 8 - 21 

жетім балаларға, толық емес жəне көп 

балалы отбасы балаларына көмек 

көрсету 

- - 84 - 12 

мемлекеттік тілді дамыту 40 - - - - 

демография мəселелерін шешу (2018 

жылдан бастап «Отбасылық-

демографиялық жəне гендерлік 

мəселелерді шешуге жəрдемдесу» 

бөліміне кіреді) 

21 18 48 - - 

гендерлік мəселелерді шешу (2018 

жылдан бастап «Отбасылық-

демографиялық жəне гендерлік 

мəселелерді шешуге жəрдемдесу» 

бөліміне кіреді) 

89 88 87 - - 
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Келесі маңызды оқиғалар Қазақстандағы ҮЕҰ секторының дамуы мен қалыптасуына əсер етті:

● Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс жүйесін енгізу;

● «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ гранттық қаржыландыру саласында 

оператор құру;

● ҮЕҰ-ны гранттар мен сыйлықақылар түрінде мемлекеттік қаржыландырудың жаңа 

нысандарын енгізу;

● Қоғамда ҮЕҰ рөлін нығайту бойынша дəйекті саясат жүргізудің драйверіне айналған V, VI, VII 

жəне VIII Азаматтық форумдар өткізу;

● Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігінің Азаматтық қоғам 

істері комитетін құру.

Білім беру/оқыту бағдарламаларына шолу

«ҮЕҰ Академиясынан» басқа ҮЕҰ үшін білім беру қызметтерін ұсынуға жəне қолдауға 
бағытталған бірнеше онлайн-ресурстар бар. Олардың кейбіреулері ресейлік ресурстар, 
бірақ оларды басқа елдердің ҮЕҰ пайдалана алады.

● КЕҰ Web-Академиясы –  / - «Инновацияларға арналған Серіктестік - https://edu.mail.kz/courses

P4I» шеңберінде КЕҰ Web-Академиясы, USAID қаржылық қолдауымен азаматтық қоғамды дамыту 

қауымдастығы (АҚДҚ) – бұл əлеуетті нығайтуға, белсенді оқытуға, тыңдаушылардың білім сапасын 

арттыруға елеулі үлес қосқан Орталық Азияның азаматтық қоғам саласындағы жетекші 

жаттықтырушылардың халықаралық командаларымен əзірленген бірегей практикалық өнім – 

онлайн курстары бар платформа. КЕҰ Web-Академиясы – бұл белгілі бір уақыт аралығында 

ұйымның тұрақты жұмысы үшін ресурстарды сəтті тартумен байланысты əлеуметтік кəсіпкерлік, 

краудфандинг, волонтерлік, фандрайзинг, қоғамдастықтарды жұмылдыру жəне т.б. саласындағы 

дағдыларды алуға мүмкіндік беретін заманауи, қолжетімді жəне тиімді оқыту нысаны.

● Орталық Азиядағы азаматтық қоғамды қолдау жөніндегі бағдарлама – Еуразия қоры (ЕҚ) іске 

асыратын жəне Қазақстан, Тəжікстан, Түрікменстан жəне Өзбекстанды қоса алғанда, өңірде белсенді 

жəне қайырымды азаматтық қоғам құруға, сондай-ақ, жас көшбасшылардың жаңа буынын қолдауға 

бағытталған бес жылдық бағдарлама (2019-2024). 2020 жылы CSSP өз қоғамдастықтарында оң 

өзгерістерге қол жеткізу мақсаттарын, құндылықтары мен ұмтылысын бөлісетін жауапты жас 

көшбасшыларды қолдау үшін Орталық Азия жастар көшбасшылығы академиясын (CAYLA) іске 

қосты, оның жұмысына Қазақстан, Түрікменстан жəне Өзбекстаннан келген 163 жас азаматтық 

көшбасшы қатысты. CAYLA мүшелері интерактивті жəне қызықты онлайн іс-шаралар арқылы 

қоғамдастық өміріне қатысудың негізгі дағдылары мен көшбасшылық қасиеттерін зерттеді. Əр 

кезеңде CAYLA қатысушылары қоғамдастық деңгейінде қандай бастамалар жақсы жұмыс істейтіні 

туралы сабақтармен бөлісу үшін өз құрдастарымен, азаматтық көшбасшылармен, үкіметтік емес 

ұйымдардың беделді өкілдерімен жəне жергілікті билік өкілдерімен сөйлесуге мүмкіндік алды.

● «Kislorod.io» жобасы –  – Kislorod.io білім беру жобасының негізгі https://kislorod.io

бағыты – ҮЕҰ қызметкерлеріне арналған вебинарлар. Бұл формат аймақтардағы 

мамандар үшін өте қолайлы. Нақты уақыт режимінде олар сарапшылармен 

сөйлесе алады, оларға сұрақтар қойып, тəжірибе жинай алады. Жоба сайтында 

подкасттары бар бөлім бар. Тұрақты негізде Kislorod.io командасы ҮЕҰ 

қызметкерлерінен, азаматтық белсенділерден жəне жай ғана қызықты 

спикерлерден сұхбат алады.

https://edu.mail.kz/courses
https://kislorod.io
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● «Теплосеть» білім беру платформасы –  – «Теплосеть» білім беру https://teplo.social

платформасы – бұл Теплица жобасы базасындағы тегін онлайн мектебі (te-st.ru). Жоба 

белсенділерге жəне тұрғындарға жаңа білімдерді ойын формасында алуға көмектеседі. алу  

Платформа қауымдастық құру, əлеуметтік жобаларды іске қосу жəне ойыншыларды 

заманауи веб-технологиялармен таныстырудың əмбебап дағдыларын алуға мүмкіндік 

береді.

● Коммерциялық емес ұйымдардың даму орталығы –  – Орталық қызметкерлері http://crno.ru

коммерциялық емес ұйымдардың қызметкерлері үшін семинарлар, конференциялар жəне 

кеңестер өткізеді. Орталық сайты – бұл фандрайзинг, PR жəне КЕҰ басқару бойынша білім 

базасы. Сайттың оқу кітаптары мен брошюралары бар жеке бөлімі бар. Барлық 

жəрдемақылар тегін жүктеу үшін жалпыға қол жетімді.

● КЕҰ медиа мектебі – –  Жоба КЕҰ қызметкерлеріне БАҚ-пен жұмыс істеу https://schoolnko.ru/  

бойынша білім мен дағды алуға көмектеседі. Медиа мектеп командасы коммерциялық емес 

ұйымдар үшін білім беру курсын əзірледі. Медиа сала сарапшыларының дəрістері барлық 

ниет білдірушілер үшін ашық қолжетімді. Мысалы, сіз əңгімелерді қалай айту керектігін, 

сонымен қатар əлеуметтік желілер үшін сəтті хабарламалар мен вирустық мазмұнды құруды 

біле аласыз.

● AmnestyInternational  халықаралық ұйымының Human Rights Academy жобасы (Адам 

құқықтары академиясы) адам құқықтары бойынша тегін курстарды ұсынады – 

https://academy.amnesty.org/learn. Курстар бірнеше тілде онлайн режимінде қол жетімді.

● UNISEF-тен Агора –  - ағылшын тілінде тегін білім беру порталы.h�ps://agora.unicef.org/

ҮЕҰ өкілдері ҮЕҰ-ға мамандандырылмаған басқа да білім беру платформаларын 

пайдаланады: Coursera, Stepik, SkillCup, Moodle, Поток платформасы (  ).https://theflow.kz

Сондай-ақ, мезгіл сайын мемлекет немесе халықаралық ұйымдар қаржыландыратын 
əртүрлі ҮЕҰ-ның жеке курстары өткізіледі:

● «Online менеджмент-жоба» курсы. Бұл курсты MediaNet Халықаралық 

журналистика орталығы 2020 жылдың сəуір-мамыр айларында Еуразия Қоры жүзеге 

асыратын Орталық Азиядағы азаматтық қоғамды қолдау жөніндегі USAID 

бағдарламасының қаржылық қолдауымен «Жұмыс жəне көрсетілетін қызметтердің 

тиімділігін сақтау үшін Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарын цифрлық 

жаңғырту» жобасы аясында өткізді. Курстың мақсаты – тиімді қызмет көрсету жəне 

аудиторияны кеңейту үшін үкіметтік емес ұйымдардың онлайн кеңістігіне сапалы 

өтуге ықпал ету. Оқыту тегін.

● Қазақстанда азаматтық қоғамды дамыту бойынша онлайн тренингтерді 2021 жылғы 

наурызда Халықаралық ақпараттандыру академиясы ұйымдастырды. Тренинг 

барлық АҚҰ/ҮЕҰ өкілдеріне жəне Қазақстанның Азаматтық белсенділеріне 

арналған. Тренинг 4 тəуелсіз модульден тұрады: Қазақстанның дамуындағы 

азаматтық қоғамның рөлі, азаматтық қоғам ұйымдарын институционалдық дамыту, 

ҮЕҰ/ҚМБ үшін стратегиялық жоспарлау, ҮЕҰ қызметін реттейтін нормативтік 

құжаттар мен ережелер.

https://teplo.social
http://crno.ru
https://schoolnko.ru/%20-
https://academy.amnesty.org/learn
https://theflow.kz
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● 2017 жылғы тамызда «Мемлекет пен ҮЕҰ өзара іс-қимыл деңгейін арттыру» семинар тренингі 

өтті. Ол USAID «Тиімді басқаруды қолдау бастамасы» жобасының грант алушы ҮЕҰ əлеуетін дамыту 

бойынша компонент шеңберінде өтті. Семинардың мақсаты азаматтық қоғам институттарының 

мемлекеттік билік органдарымен тиімді өзара іс-қимыл тетіктерін жетілдіру болды. Семинар 

аясында ҮЕҰ-ға əлеуметтік саладағы кейбір мемлекеттік функциялар мен қызметтерді беру 

мəселелері; қоғамдық кеңестердің рөлі; Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласының 

мысалындағы жергілікті өзін-өзі басқару; мемлекеттік функциялар мен қызметтерді ҮЕҰ-ға берудің 

халықаралық практикасына шолу; əлеуметтік салада көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін 

кеңейтуге үкіметтік емес ұйымдарды тарту.

● Қазақстанның Азаматтық Альянсы АБҚО КЕАҚ қолдауымен 2019 жылы «ҮЕҰ арасында 

мемлекеттік тілді ілгерілету бойынша іс-шараларды ұйымдастыру» жобасы аясында ҮЕҰ-на оқыту 

өткізді. Жоба нəтижелері бойынша еліміздің алты өңірінде ҮЕҰ өкілдері іскерлік қазақ тілі оқуынан 

өтті. Сарапшылар зерттеу жүргізіп, ҮЕҰ өкілдері арасында мемлекеттік тілді білу деңгейін 

бағалады, оның қорытындысы бойынша нақты ұсынымдары бар əдістемелік құрал жасап, алты 

өңірді анықтады.

Алдыңғы зерттеулер

2020 жылы «ҮЕҰ академиясы» пилоттық бағдарламасы аясында жүргізілген зерттеулерден 

басқа, Қазақстанда ҮЕҰ білім беру қажеттілігі тақырыбы бойынша зерттеулер болған жоқ. Зерттеу 

нəтижелері бойынша 12 семинардан тұратын бағдарлама əзірленді жəне 300 ҮЕҰ оқытылды.
Бұл тақырып АБҚО КЕАҚ 2020 жылғы «Қазақстанның үкіметтік емес ұйымдарының 

азаматтық секторы» атты зерттеуінде де ішінара қозғалды. Зерттеу ҮЕҰ-ның қазақстандық 
азаматтық ұйымдар үшін өткізілетін тренингтерге, семинарларға, воркшоптарға, 
консультацияларға жəне оқыту мен тренингтік қызметтің басқа да нысандарына қатысуы туралы 
мəселені қамтыды. Сол кезде респонденттердің 57%-ы басқа ҮЕҰ өткізетін осындай іс-шараларға 
қатысатынын атап өтті.

ҮЕҰ-ны зерттеу бойынша жалпылама зерттеулер бар, мысалы:

● ЮНИСЕФ, 2013 – Үкіметтік емес ұйымдармен (ҮЕҰ) серіктестік. Екі негізгі сауал: 1.  

ҮЕҰ/МҚҰ-ның ЮНИСЕФ-пен ақпарат алмасуға жəне ынтымақтастыққа қатысты не күтуге болады? 

2. Олардың пікірінше, ЮНИСЕФ-тің елдегі жұмысын қалай күшейтуге болады? Консультациялар 

барысында 127 ҮЕҰ/ҚМБ онлайн-сауалнамасы жəне елдің түрлі секторлары мен өңірлеріндегі ҮЕҰ 

он жетекшісімен бірқатар негізгі проблемалар бойынша тереңдетілген сұхбат секілді екі тəсіл 

қолданылды.
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● АБҚО КЕАҚ, Transparency International Kazakhstan, Дін істері жəне азаматтық қоғам 

министрлігі, 2017 – коммерциялық емес ұйымдар өкілдерінің сауалнамасы. Əлеуметтік зерттеудің 

мақсаты Қазақстандағы коммерциялық емес ұйымдардың азаматтық белсенділік деңгейін зерттеу 

болып табылады. Əлеуметтік зерттеудің міндеттеріне КЕҰ жұмысының коммерциялық емес 

ұйымның жұмысын құқықтық қамтамасыз ету; КЕҰ үшін салық саясаты жəне еңбекке қатысты 

саясат; ұйымдастырушылық əлеует; қаржыландыру көздері; коммуникациялар; ашықтық жəне 

есептілік; қоғамдық мүдделерді қорғау; жобалау қызметі; материалдық-техникалық жарақтандыру 

сынды аспектілерін бағалау кірді.

● Қазақстандық «Рухани жаңғыру» қоғамдық даму институты КЕАҚ, 2020 – Қазақстандағы 

үкіметтік емес сектордың қазіргі заманғы дамуын зерттеу. республикалық жəне өңірлік деңгейлерде 

мемлекеттік басқару органдарының өзара іс-қимылы призмасы арқылы үкіметтік емес сектор 

қызметінің тəжірибесі қаралды, Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдарды дамытудың шектеуші 

факторлары мен проблемалары анықталды, елдегі үкіметтік емес секторды жетілдіру жөнінде 

ұсынымдар берілді.
«Talap» қолданбалы зерттеулер орталығы, ҚР Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі, 

АБҚО КЕАҚ, 2020 – «Елдің əлеуметтік-экономикалық дамуына волонтерлік қызметтің үлесін 
бағалауды жүзеге асыру». Қазақстандағы волонтерліктің ағымдағы жай-күйі мен дамуына талдау 
жүргізілді; халық пен сарапшылардан сауалнама алынып, волонтерлік саласындағы халықаралық 
тəжірибе зерделенді; волонтерлік қызметтің елдің əлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан 
үлесіне бағалау жүргізілді.

Зерттеудегі ұйымның бағыты

Зерттеу нəтижелері бойынша ҮЕҰ өте жас сектор болып табылады. Сауалнамаға қатысқан 

ұйымдардың жартысына жуығы (47%) 5 жылға толмаған. Қатысушы ұйымдардың тəжірибе 

көрсеткіштері бір жылдан 32 жылға дейін өзгереді. Орташа жасы - 7,8 жыл, ал бұл сауалнамада тек 1 

жыл жұмыс істейтін ұйымдар жиі кездеседі.

Зерттеудің толық нəтижелері
Онлайн сауалнаманы талдау

4-Кесте. Ұйымдардың жасы бойынша статистикалық көрсеткіші

0 10 20 30 40 50

<= 5 жыл 

6 - 10 жыл

11 + жыл

7,8 

1 жылдан 32 жылға дейін 

6 
1 
6,6

 

Орташа жасы 

Аралық жасы 

Медиана 

Мода 

Статистикалық ауытқулар 

1 График. Ұйым жасы (барлық респонденттер, N=168)
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Қызмет бағыттары бойынша сауалнама барысында халықтың əлеуметтік осал топтарына 

көмек көрсететін ұйымдар жиі кездесті (57%). Бұдан əрі білім беру (57%), волонтерлік (42%) жəне 

қайырымдылық (40%) қызметімен айналысатын ұйымдар кездесті.

2 График. Ұйым қызметінің салалары (барлық респонденттер, N=168)

Халықтың əлеуметтік осал топтарына көмек

Білім беру қызметі

Волонтерлік қызмет

Қайырымдылық қызметі

Мүгедек адамдардың мүдделерін қолдау 
жəне қорғау

Балаларды қолдау жəне олардың мүдделерін қорғау

Құқық қорғау қызметі

Қарттарға əлеуметтік қолдау

Əйелдердің мүдделерін қорғау жəне қолдау

Экологиялық қызмет

Жануарларға көмек

Спорт, денсаулық, салауатты өмір салты

Басқа

Зерттеу жүргізу

0 10 20 30 40 50 60

57%

47%

42%

40%

36%

33%

32%

24%

24%

24%

5%

3%

3%

1%

Сұралған ұйымдардың төрттен бір бөлігі (26%) қызметтің бір түріне назар аударады, ал 

ұйымдардың көпшілігі екі немесе одан да көп қызмет саласына қатысады. Орташа алғанда, ұйымдар 

3-4 қызметті қамтиды, ал кейбір ұйымдар 11-ге дейін қызмет түрімен айналысатындығын атап өтті.

5-Кесте.  Ұйым қызметі түрлерінің саны (барлық респонденттер, N=168)

  

Қаржыландыру көздеріне келетін болсақ, ұйымдардың жартысына жуығында өз қаражаты бар 

(52%). Сыртқы көздерден қаржыландырудың кең таралған көздері мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс 

(37%) жəне халықаралық гранттар (32%) болып табылады.

3 График. Қаржыландыру көздері (барлық респонденттер, N=168)

52%

37%

26%

24%

18%

13%
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Жеке қаражат

Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс

Халықаралық гранттар

Мемлекеттік гранттар

Жеке бас қайырымдылықтары

Əлеуметтік кəсіпкрлік

Мүшелік жарналар

Корпоративті жəне бизнес сектордың қаржыландыруы

Басқа
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32%
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Көптеген ұйымдар бірнеше қаржыландыру көздерін пайдаланады (60%), ал сұралған 

ұйымдардың 40%-ы тек бір қаржыландыру көзіне сүйенеді. Орташа алғанда, сауалнамадан өткен 

ҮЕҰ қаржыландырудың 2 көзін пайдаланады.

6-Кесте.Қаржыландыру көздерінің саны (барлық респонденттер, N=168)

  
1 қаржыландыру көзі бар  40% 
2 қаржыландыру көзі бар  30% 
3 қаржыландыру көзі бар  13% 
4 қаржыландыру көзі бар  11% 

5 жəне одан да көп қаржыландыру 

көзі бар  
6%

 

Зерттеу нəтижелері бойынша ҮЕҰ классификациясы

Зерттеу нəтижелері бойынша TwoStep алгоритмін қолдана отырып, SPSS 
бағдарламасы арқылы сауалнамадан өткен ҮЕҰ сегментациясы жүргізілді. Нəтижесінде 
ҮЕҰ-ның 3 сегменті бөлінді:

1.      Тұрақты (54 ұйым): ұйымның орташа жасы – 15 жыл, ең төменгі жасы – 8 жыл; қамтылған 

қызмет салаларының саны – 2-3, қаржыландыру көздерінің саны – 1-2 көз. Қаржыландырудың негізгі 

көздері мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс (43%), өз қаражаты (35%) жəне халықаралық гранттар 

(30%) болып табылады.

2.      Өсіп келе жатқан (67 ұйым): орташа жас - 3 жыл, ең жоғары жас – 7 жыл; қамтылған 

қызмет салаларының саны – орта есеппен 2-3, қаржыландыру көздерінің саны – 1-2 көз. Олар 

негізінен өз қаражатына сүйенеді (52%).

3.      Дамушы (47 ұйым): орташа жасы – 7 жыл, 1 жылдан 19 жылға дейін өзгереді; қамтылған 

қызмет салаларының саны орташа есеппен 6-7 құрайды, яғни олардың қызметі бір салаға 

шоғырланбаған, олар басқа сегменттерге қарағанда қаржыландыру көздерін көбірек пайдаланады – 

орташа есеппен 3-4 көз. Негізінен бұл өз қаражаты (70%), сондай-ақ, мемлекеттік əлеуметтік 

тапсырыс (53%), халықаралық гранттар (55%), мемлекеттік гранттар (51%).

4 График. ҮЕҰ сегменттері (барлық респонденттер, N=168)

Тұрақты

Өсіп келе жатқан

28,0%

40,0%

32,0%

Дамушы

Ұйымдардың %-ы 
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Бұдан əрі кестелерде ұйымдардың жасына, қызмет бағыттары мен қаржыландыру көздеріне 

сəйкес сегменттердің егжей-тегжейлі бөлінісі көрсетілген.

7-Кесте. Сегменттер бойынша ұйымдар жасы

Барлығы Тұрақты Дамушы Өсіп келе жатқан

N= 168 54 67 47

% баған бойынша % баған бойынша

<= 5 жыл 47% 0% 78% 57%

6 - 10 жыл 22% 30% 22% 13%

11+ жыл 31% 70% 0% 30%

8-Кесте. Сегменттер бойынша ұйымдар қызметінің салалары 

N= 168 54 67 47

57% 48% 45% 83%

47% 37% 36% 74%

42% 24% 34% 74%

40% 22% 33% 72%

36% 26% 25% 64%

33% 28% 25% 51%

32% 28% 19% 53%

24% 7% 16% 53%

24% 17% 13% 47%

24% 15% 12% 51%

5% 0% 1% 17%

3% 2% 6% 0%

3% 6% 3% 0%

1% 2% 1% 0% 

9-Кесте. Сегменттер бойынша ұйымдардың қаржыландыру көздері 

N= 168 54 67 47

52% 35% 52% 70%

37% 43% 21% 53%

32% 30% 18% 55%

26% 19% 15% 51%

24% 11% 21% 43%

18% 17% 3% 43%

13% 17% 6% 19%

11% 4% 9% 23%

2% 2% 4% 0%

Ұйымдардың тұрақты дамуына не жетіспейді?

Сауалнама барысында біз ұйымнан тұрақты даму үшін не жетіспейтінін сұрадық. 

Қаржыландыру көптеген ұйымдар үшін ең өткір қажеттілік болып табылады (80%), екінші кезекте – 

мемлекет тарапынан қолдау (57%). Одан əрі материалдық-техникалық база (43%), бұл бөлме де, 

кеңсе техникасы да болуы мүмкін – фокус-топтар барысында кейбір қатысушылар қызметкерлердің 

кейде өз ноутбуктерін пайдалануға мəжбүр болатындығын атап өтті. Тағы бір өткір қажеттілік – 

институционалдық қолдау (42%).

% баған бойынша% баған бойынша

Барлығы Тұрақты Дамушы Өсіп келе 
жатқан

% баған бойынша % баған бойынша % баған бойынша % баған бойынша

Халықтың əлеуметтік осал топтарына көмек

Білім беру қызметі
Волонтерлік қызмет

Қайырымдылық қызметі
Мүгедек адамдардың мүдделерін қолдау, қорғау

Балаларды қолдау, олардың мүдделерін қорғау

Қарттарға əлеуметтік қолдау
Əйелдердің мүдделерін қорғау жəне қолдау

Спорт, денсаулық, салауатты өмір салты

Құқық қорғау қызметі

Экологиялық қызмет

Жануарларға көмек

Басқа
Зерттеу жүргізу

Барлығы Тұрақты Дамушы Өсіп келе 
жатқан

% баған бойынша % баған бойынша % баған бойынша % баған бойынша

Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс

Жеке бас қайырымдылықтары

Корпоративті, бизнес сектордың қаржыландыруы

Жеке қаражат

Халықаралық гранттар

Мемлекеттік гранттар

Əлеуметтік кəсіпкрлік

Мүшелік жарналар

Басқа
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5 График. Тұрақты даму үшін жетіспейтін себептер (барлық респонденттер, N=168) 

80%

57%

42%

38%

30%

18%

0 10 20 30 40 50 60

43%

70 80 90

Қаржыландыру

Мемлекет тарапынан қолдау

Материалды-техникалық база

Институционалдық қолдау

Білікті кадрлар

Ұйымдастырушылық жоспарлау

Халық тарапынан қолдау

Басқа 1%

Төмендегі кестеде ҮЕҰ сегменттері бойынша жауаптардың бөлінуі көрсетілген. Жалпы, барлық 

сегменттерде бірінші кезекте қаржыландыру мəселесі тұр. Сегмент дамушы (91%) өз ұйымдарында 

бұл мəселені басқа сегменттерге қарағанда жиі атап өтті. Бұрын біз осы сегменттің ұйымдары басқа 

екі сегментке қарағанда бірнеше қаржыландыру көздерін пайдаланатынын көрдік.

10-Кесте. Сегменттер бойынша тұрақты даму үшін жетіспейтін себептер

N= 168 54 67 47

80% 65% 84% 91%

57% 56% 49% 70%

43% 31% 48% 49%

42% 39% 42% 45%

38% 31% 31% 55%

30% 31% 34% 23%

18% 15% 16% 23%

1% 2% 0% 0%  

Білім беру қызметтеріне қажеттілік

Көптеген ұйымдар (84%), егер оларға осындай мүмкіндік берілсе, өз ұйымдарын дамыту үшін 

онлайн əлеуметтік кəсіпкерлік мектебінде тегін оқудан өтуге ниет білдірді. Білікті кадрлардың 

жетіспеушілігімен қатар қаржыландырудың жетіспеушілігі ҮЕҰ-ны қажетті білім мен дағдыларды 

алу үшін тегін ресурстар іздеуге мəжбүр етеді. Əлеуметтік кəсіпкерлік ұйым үшін пайда көздерінің 

бірі бола алады. Мүмкін, ҮЕҰ басшыларының көпшілігінде қоғамдық ұйымдар — бұл əрқашан тегін 

қызмет көрсету деген түсінік секілді кедергілер бар шығар. Əлеуметтік жобалара пайда əкелуі 

мүмкін деп ойлау қиын. Мұндай мысалдар Қазақстанда да бар. Мысалы, Шымкент қаласындағы 

«Салем» əлеуметтік қалашығы қайырымдылық қызметімен жəне аз қамтылған отбасыларды 

қолдаумен айналысады, бірақ ағылшын тілін оқытудан табыс табады, сонымен қатар, дəмхана 

бизнесін дамытып келеді. Елордадағы Greental əлеуметтік кəсіпорны балалар жиһазын, эко-

сөмкелерді, кəдесый өнімдерін дайындайды жəне мүгедек адамдарды жұмысқа орналастыруға 

көмектеседі. Біз тек 2 мысал келтірдік жəне мұндай мысалдар көп. Əлеуметтік кəсіпкерлік ҮЕҰ-ды 

тұрақты жəне қаржылық тəуелсіз етуге көмектеседі. Əлеуметтік кəсіпкерлікті дамыту жəне кең 

насихатталуы үшін оны оқыту жəне ақпараттандыру қажеттілігі бар.

Қаржыландыру

Мемлекет тарапынан қолдау

Материалды-техникалық база

Институционалдық қолдау

Білікті кадрлар

Ұйымдастырушылық жоспарлау
Халық тарапынан қолдау

Басқа

Барлығы Тұрақты Дамушы Өсіп келе жатқан

% баған бойынша % баған бойынша % баған бойынша % баған бойынша
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6 График. Əлеуметтік кəсіпкерлік бойынша тегін оқытудан өтуге ниет білдіру (барлық 

респонденттер, N=168)

Ия

Мүмкін, иə

5%

Білмеймін/күдіктенем

Мүмкін, жоқ

Жоқ

9%

2%

64%

20%

ҮЕҰ сегменттері бойынша осы сұрақтың жауаптарында сегменттер арасында үлкен 

айырмашылық жоқ. Респонденттердің көпшілігі қай сегментке жататынына қарамастан, тегін білім 

алғысы келеді.

11-Кесте. Сегменттер бойынша тегін оқудан өтуге ниет білдіру
 

N= 168 54 67 47

64% 59% 63% 72%

20% 31% 19% 6%

9% 9% 9% 9%

5% 0% 6% 9%

2% 0% 3% 4%  

Сауалнама барысында респонденттерге оқытуға арналған тақырыптардың тізімі беріліп, əр 

тақырып бойынша оларға келесі жауап нұсқаларының бірін таңдау ұсынылды: 1 – өтті, енді қажет 

емес, 2 – өтті, бірақ тағы да қажет, 3 – өтпеді, бірақ өткенін қалаймыз, 4 – өтпеді жəне өткенін 

қаламаймыз, 5 – білмеймін / жауап беруге қиналамын.

Көптеген ұйымдар (кем дегенде 43%) ұсынылған тақырыптар бойынша оқытудан өтті жəне 

олардың көпшілігі қайта оқығысы келеді. Өткен тақырыптардың ішінде волонтерлермен жұмыс 

(60%), ұйым қызметін жоспарлау (58%), əлеуметтік кəсіпкерлік (57%), жобаларды басқару (57%) 

жəне есептілікті жазу (56%) бойынша тренингтер жиі аталып өтті.

Құқықтық жəне салықтық сауаттылық

Экономикалық жəне қаржылық сауаттылық

Əлеуметтік жобалау

Ақпараттық технологиялар

Фандрайзинг (қаражат тарту)

Есептілікті жазу (шығармашылық жəне қаржылық)

Жобалар менеджменті / жобаларды басқару

Əлеуметтік кəсіпкерлік

Ұйым қызметін жобалау

Волонтерлермен жұмыс 

 

43%

49%

49%

50%

51%

52%

56%

57%

57%

58%

60%

Өтті, енді қажет емес Өтті, тағы өткенін қалаймыз

Маркетинг / жарнама / PR

Барлығы Тұрақты Дамушы Өсіп келе жатқан

% баған бойынша % баған бойынша % баған бойынша % баған бойынша

Ия

Мүмкін, иə

Білмеймін/күдіктенем

Мүмкін, жоқ

Жоқ

7 График. Оқыту тəжірибесі (барлық респонденттер, N=168)
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Егер бұл мəселені сегменттер тұрғысынан қарастыратын болсақ, онда біз тұтастай алғанда 

«Тұрақты» деген сегменттегі ұйымдар нарықта ұзақ жұмыс істеп келгендіктен, олар əртүрлі 

тақырыптар бойынша əртүрлі тренингтерден/оқыту курстарынан өтуде тəжірибе көп екенін 

көреміз.

«Дамушы» сегментіне жататын ұйымдар волонтерлермен жұмыс істеу, ұйым қызметін 

жоспарлау, жобаларды басқару жəне əлеуметтік кəсіпкерлік бойынша оқытуға көбірек көңіл бөлді. 

«Өсіп келе жатқан» ұйымдар - есеп жазу, ұйым қызметін жоспарлау, еріктілермен жұмыс, 

əлеуметтік кəсіпкерлік, əлеуметтік жобалау тақырыптары қызықтырады.

Ең азы құқықтық жəне салықтық сауаттылық, экономикалық жəне қаржылық сауаттылық 

жəне маркетинг / жарнама / PR бойынша білім алды.

12-Кесте. Сегменттер бойынша оқыту тəжірибесі
 

N= 168 54 67 47

60% 65% 51% 68%

58% 61% 54% 60%

57% 65% 48% 60%

57% 63% 49% 60%

56% 65% 58% 43%

52% 63% 45% 49%

51% 61% 44% 49%

50% 56% 49% 45%

49% 59% 48% 38%

49% 57% 47% 40%

43% 54% 45% 30%

 
Респонденттер өз ұйымдарын дамыту үшін қандай тақырыптар бойынша оқудан өтуді 

қалайтынына келетін болсақ, жалпы, ұсынылған барлық тақырыптар респонденттер үшін 

қызықты болды. Көбінесе маркетинг / жарнама / PR (78%), фандрайзинг (77%), экономикалық жəне 

қаржылық сауаттылық (75%), құқықтық жəне салықтық сауаттылық (74%) жəне ақпараттық 

технологиялар (74%), яғни ҮЕҰ өміршеңдігі мен табыстылығын қамтамасыз ететін дағдылар мен 

білімдерді таңдады.

8 График. Оқудан өтуді қалайтын салалар (барлық респонденттер, N=168)
 

62%

68%

70%

70%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Волонтерлермен жұмыс

Ұйым қызметін жобалау

Есептілікті жазу (шығармашылық жəне қаржылық)

Əлеуметтік кəсіпкерлік

Əлеуметтік жобалау

Жобалар менеджменті / жобаларды басқару

Ақпараттық технологиялар

Құқықтық жəне салықтық сауаттылық

Экономикалық жəне қаржылық сауаттылық

Фандрайзинг (қаражат тарту)

Маркетинг (оның ішінде сандық) / жарнама (оның ішінде 
сандық)/ PR

Өтті, тағы өткенін қалаймыз Өткен жоқ, өткенін қалаймыз

Волонтерлермен жұмыс

Ұйым қызметін жоспарлау

Экономикалық жəне қаржылық сауаттылық

Құқықтық жəне салықтық сауаттылық

 

 

Жобалар менеджменті

Əлеуметтік кəсіпкерлік

Есептілік жазу

Фандрайзинг 

Ақпараттық технологиялар

Əлеуметтік жобалау

Маркетинг / жарнама / PR

Барлығы Тұрақты Дамушы Өсіп келе жатқан

% баған бойынша% баған бойынша% баған бойынша% баған бойынша
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Төмендегі кестеде ҮЕҰ сегменттеріне бөлінген осы сұрақтың нəтижелері көрсетілген. 

Жауаптарға қарай сегменттер арасында үлкен айырмашылық жоқ. «Тұрақты» ұйымдар негізінен 

маркетинг / жарнама / PR, фандрайзинг, ақпараттық технологиялар, əлеуметтік кəсіпкерлік, 

құқықтық жəне салықтық сауаттылық курстарына қызығушылық танытады.

«Өсіп келе жатқан» сегменті үшін құқықтық жəне салықтық сауаттылық, экономикалық жəне 

қаржылық сауаттылық, маркетинг/жарнама/PR, фандрайзинг, жобаларды басқару, əлеуметтік 

жобалау тақырыптары аса қызықты.

«Дамушы» сегментінде əр тақырып бойынша ұйымдардың 80%-дан астамы қызығушылық 

танытты. Көбінесе олар маркетинг/жарнама/PR, фандрайзинг, экономикалық жəне қаржылық 

сауаттылық, ақпараттық технологиялар, есеп жазу дағдылары бойынша тақырыптарды таңдады.

9 График. Ұйымды дамыту үшін ең маңызды жəне қажетті бағыттар (барлық респонденттер, N=168)
 

13-Кесте. Сегменттер бойынша оқудан өтуді қалайтын салалар
 

78% 74% 73% 91%

Фандрайзинг 77% 70% 73% 89%

75% 65% 74% 89%

74% 67% 75% 83%

74% 69% 68% 89%

73% 63% 73% 85%

72% 59% 73% 85%

70% 69% 64% 81%

70% 63% 63% 87%

68% 59% 69% 79%

62% 50% 69% 66%

49% 57% 47% 40%

43% 54% 45% 30%  

Əрі қарай респонденттерден олар үшін дамудың ең маңызды жəне қажет бағыттары сұралды. 

Сұралғандар үшін қаржылық сауаттылық (61%), бизнес-жоспар / бизнес-модель жасау (55%), 

стратегиялық ойлау (54%), тиімді басқару дағдылары (49%), əлеуметтік маркетинг (46%), əлеуметтік 

фандрайзинг (43%) жəне дизайн-ойлау (41%) ең маңызды болып табылды.

Сату техникасы (16%) жəне клиентке бағдарлану (17%)  дағдыларына ең аз қызығушылық 

танылды.

Қаржылық сауаттылық

Бизнес жоспар/бизнес модельдер құру

Стратегиялық ойлау

Тиімді басқару дағдылары

Əлеуметтік маркетинг

Əлеуметтік фандрайзинг

Дизайн-ойлау (креативті ойлау)

Стресс-менеджмент

Команда жасақтау

61%

55%

54%

49%

46%

43%

41%

30%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Құқықтық жəне салықтық сауаттылық

Экономикалық жəне қаржылық сауаттылық

Есептілікті жазу 

Жобалар менеджменті 

Маркетинг / жарнама / PR

 

 

Ақпараттық технологиялар

Əлеуметтік жобалау

Əлеуметтік кəсіпкерлік

Ұйым қызметін жобалау

Волонтерлермен жұмыс 

Экономикалық жəне қаржылық сауаттылық

Құқықтық жəне салықтық сауаттылық

Барлығы Тұрақты Дамушы Өсіп келе жатқан
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28%

28%

27%

17%

16%

Презентация техникасы

Эмоционалды интеллект

Шешім қабылдау дағдылары

Клиентке бағдарлау

Сату техникасы

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Егер біз сегменттер бойынша маңыздылығы басым бағыттарды қарастыратын болсақ, онда 

барлық сегменттер үшін бизнес-жоспар құру, қаржылық сауаттылық, стратегиялық ойлау, тиімді 

басқару дағдылары жəне əлеуметтік маркетинг сияқты бағыттар азғантай өзгешеліктермен үздік 

бестіктің қатарында.

14-Кесте. Сегменттер бойынша ұйымды дамыту үшін ең маңызды жəне қажетті бағыттар 

N= 168 54 67 47

61% 54% 58% 72%

55% 61% 46% 62%

54% 54% 54% 53%

49% 50% 40% 60%

46% 46% 40% 53%

43% 41% 39% 53%

41% 44% 31% 51%

30% 28% 33% 28%

29% 20% 30% 36%

28% 24% 28% 32%

28% 41% 25% 17%

27% 24% 25% 34%

17% 22% 9% 21%

16% 17% 10% 23%

Қажеттіліктерді жабу

Қазіргі уақытта қажетті білім мен дағдылардың жетіспеушілігімен ұйымдар көбінесе 

қызметкерлерді тегін курстарға / тренингтерге жібереді (64%). Сонымен қатар, ұйымдар  қиын 

жағдайлардан жобалық негізде қажетті мамандарды немесе кеңесшілерді жалдаудан (42%) 

шығады, сонымен қатар волонтерлер мен pro-bono кеңесшілерін (37%) тартады.
 

10 График. Білімдегі / дағдылардағы олқылықтарды толтыру үшін қолданылатын шаралар (барлық 

респонденттер, N=168) 

0 10 20 30 40 50 60 70

Қызметкерлерді тегін курстарға / біліктілікті арттыру 
тренингтеріне жібереміз

Жобалық негізде қажетті мамандарды / кеңесшілерді 
жалдаймыз

Біз волонтерлерді pro bono кеңесшілерін тартамыз

Қызметкерлерді ақылы курстарға / біліктілікті 
арттыру тренингтеріне жібереміз

Ештеңе істемейміз

Басқа

64%

42%

37%

23%

11%

7%

Презентация техникасы

Эмоционалды интеллект

Шешім қабылдау дағдылары
Клиентке бағдарлау

Сату техникасы

Бизнес жоспар/бизнес модельдер құру

Тиімді басқару дағдылары

Дизайн-ойлау (креативті ойлау)

Қаржылық сауаттылық

Стратегиялық ойлау

Əлеуметтік маркетинг
Əлеуметтік фандрайзинг

Стресс-менеджмент
Команда жасақтау

Барлығы Тұрақты Дамушы Өсіп келе жатқан

% баған бойынша % баған бойынша % баған бойынша % баған бойынша
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Сегменттер тұрғысынан қажетті білім мен дағдылардың кемшіліктерінің орнын толтыру 

тəсілдерінде  үлкен  айырмашылық  жоқ .  Сондай-ақ ,  қызметкерлерге  арналған  тегін 

курстар/тренингтер, жобалық негізде мамандарды жалдау жəне волонтерлер мен probono 

консультанттарын тарту бірінші орында.

15-Кесте. Сегменттер бойынша білімдегі/дағдылардағы олқылықтарды толтыру үшін қолданылатын шаралар

N= 168 54 67 47

64% 63% 61% 68%

42% 43% 36% 49%

37% 26% 37% 49%

23% 28% 12% 34%

11% 13% 13% 6%

7% 2% 6% 15%

2020 жылғы ҮЕҰ Академиясы туралы пікірлер 

Сауалнамаға қатысқандардың ішінде 2020 жылғы ҮЕҰ академиясы бағдарламасына тек 17 адам 

қатысты жəне жалпы алғанда, олар бұл тренингтерге қатысу олардың ұйымдарына қандай да бір 

дəрежеде көмектесті деп санайды, бірақ 17 адам қандай-да бір қорытынды жасау үшін тым аз екенін 

түсіну керек.

11 График. ҮЕҰ Академиясы-2020 қатысу (барлық респонденттер, N=168)

Жоқ

Ия

10,0% 85,0%

5,0%

Есімде жоқ

 

 

16-Кесте. Сегменттер бойынша ҮЕҰ Академиясы-2020 бағдарламасына қатысу 

N= 168 54 67 47

Ия 10% 7% 7% 17%

Есімде жоқ 5% 9% 4% 2%

Жоқ 85% 83% 88% 81%

 

Қызметкерлерді тегін курстарға / білікті-
лікті арттыру тренингтеріне жібереміз

Жобалық негізде қажетті мамандарды / 
кеңесшілерді жалдаймыз

Біз волонтерлерді pro bono кеңесшілерін 
тартамыз

Қызметкерлерді ақылы курстарға / білікті-
лікті арттыру тренингтеріне жібереміз

Ештеңе істемейміз

Басқа

Барлығы Тұрақты Дамушы Өсіп келе жатқан

% баған бойынша

Барлығы Тұрақты Дамушы Өсіп келе жатқан

% баған бойынша% баған бойынша% баған бойынша
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17-Кесте. Тренингтерге қатысу сіздің ұйымыңыздың жұмысын жақсартуға қаншалықты 

көмектесті?

 Жауаптар саны4  

Барлығы (ҮЕҰ Академиясы 2020-да оқығандар)  17 

Өте көмектесті  9 

Көмектескен секілді 5 

Жауап беруге қиналамын 1 

Көмектеспеген секілді 2 

Мүлде көмектеспеді  0 

                                                             
4 17 адамнан тұратын іріктемені талдау үшін тым аз жəне абсолютті мəндер келтірілген. Деректер тек 

танысу үшін ұсынылған

 
 

Оқыту бойынша тілектер 

Сауалнама соңында респонденттерден ҮЕҰ-ға арналған оқыту бағдарламалары бойынша 
қосымша пікірлер/тілектер білдіру сұралды. Көпшілігінде (63%) ҮЕҰ-ны оқыту туралы қосымша 
пікірлер болған жоқ. Респонденттердің 12%-ы олардың жалпы оқуға деген қызығушылығы туралы 
жалпылама пікірлер айтты. Қалған түсініктемелерді мынадай топтарға жіктеуге болады: (1) оқыту 
форматы бойынша пікірлер, (2) оқыту тақырыптары бойынша пікірлер, (3) ұйымдастырушылық 
аспектілер, (4) нысаналы топтар, (5) басқа да пікірлер.

18-Кесте. ҮЕҰ оқытуға қатысты пікірлер

 Жауаптар 

саны 

% бағана 

бойынша 

Пікірлер жоқ 106 63% 

Жалпы оқытуға қызығушылықтары бар 20 12% 

Оқыту форматы Оқыту форматы - оффлайн 6 4% 

Оқыту форматы - онлайн 1 1% 

Ақпарат берудің баламалы нысандары 

(мысалы, Брайль қарпі) 

2 1% 

Тренинг 

тақырыптары 

Іс-қағаздар жүргізу / құжат айналымы 3 2% 

Құқықтық, салықтық, статистикалық 

есептілік 

3 2% 

Демеушілер тарту (бизнес) 3 2% 

Коммуникация мен PR 3 2% 

Əлеуметтік кəсіпкерлік 2 1% ,   
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Төменде респонденттердің кейбір пікірлері келтірілген: 

«ҮЕҰ үшін оқыту жүргізіледі, бірақ тəжірибе жетіспейді, нақты 

жобаларды талдау керек: жобаларды қалай жазу керектігін жалпылама 

айтпай, белгілі бір жобаны алып, сол бойынша оқыту жүргізу керек». 

«Басқа елдердегідей ҮЕҰ басшылары үшін жылына кемінде 1 

рет офлайн форматта оқыту өте қажет ». 

Ауылдық ҮЕҰ үшін жеке курстар 1 1% 

Басқа пікірлер Курстар тегін болуы керек 2 1% 

Курстар мысалдармен, қолданбалы 

болуы керек 

1 1% 

Жұмыс істеп тұрған жоғары оқу 

орындары базасындағы білім беру 

бағдарламалары 

1 1% 

ҮЕҰ арасындағы тəжірибе алмасу 3 2% 

Оқытудың сапасы мен жетіспеушілігі 

туралы жалпы шағымдар 

3 2% 

Барлығы 168 100% 

Жобаларды басқару 2 1% 

Жобаларды/өтінімдерді жазу 

дағдылары 

1 1% 

Менеджмент 1 1% 

Мемлекеттік сатып алуларға қатысу 1 1% 

Желідегі қауіпсіздік 1 1% 

Ақпараттық-талдау қызметінің 

дағдылары 

1 1% 

Урбанистика 1 1% 

Ұйымдастырушылық 

аспектілері 

Жиі жəне жүйелі оқыту қажеттілігі 5 3% 

Курстар туралы 2-3 ай бұрын жариялау 1 1% 

Нысаналы топтар ҮЕҰ басшылары үшін жеке оқыту 3 2% 
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«Оқу əрқашан қажет, өйткені қайталау – ілімнің анасы. Кейбір 

материалдар басқаша ұсынылады, бір нəрсе бұрын естігендіктен 

мүлдем басқаша  қабылданады". 

«ҮЕҰ-ға арналған оқыту бағдарламаларын дайындау кезінде 

əрдайым материалдар мен басқа да тиісті ақпаратты Брайль 

қарпі сияқты қолжетімді форматтарға бейімдеу үшін қаражат 

салу қажет. Бұл ретте баламалы форматтағы ақпаратты 

пайдаланушылар арасынан мамандармен міндетті түрде кеңесіп, 

ынтымақтасу қажет».

«Бəлкім, оқыту аясында ұйымдар үшін (мысалы, курстың 

ең  белс енд і  ты ңдаушылары на  жəне  т .б . )  жеке 

консультациялар қарастырылуы қажет секілді».

«Көптеген курстар МСА-да өз орнын қалай табуға 

болатындығын үйретеді, бірақ демеушілерді қалай тартуға 

болатындығын ешкім үйретпейді. Мен нақты мысалдарды, 

ең бастысы - кез-келген салада жұмыс істей алатын, 

қарапайым мысалдарды тыңдағым келеді». 

«Соңғы уақытта ҮЕҰ қызметкерлері үшін оқыту өте аз 

өткізілуде, ал біз өзіміз ақылы оқуға қатыса алмаймыз».
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Фокус-топтарға талдау

Қазіргі жағдайды бағалау

Фокус-топтар барысында қатысушылардан Қазақстандағы ҮЕҰ-мен ағымдағы жағдайды 

бағалау сұралды. Тұтастай алғанда, қатысушылар ҮЕҰ секторы жұмыс істеген жылдар ішінде 

сектордың өсуіне жəне дамуына мүмкіндік берген көптеген оң өзгерістер (оның ішінде мемлекет 

тарапынан қолдаудың арқасында) болғаны даусыз екенін атап өтті. Дегенмен, қатысушылар 

жағымдыдан гөрі жағымсыз аспектілерді көбірек атап өтті. ҮЕҰ секторының проблемалық 

аймақтарының көпшілігін екі негізгі санатқа жіктеуге болады: (1) ҮЕҰ мен мемлекеттік органдар 

жəне қоғам арасындағы қатынастар жəне (2) ресурстарға (білім, құзыреттер, материалдық-

техникалық жарақтандыру, қаржыландыру) немесе оларға қолжетімділіктің болуы.

19-Кесте. Фокус-топ қатысушыларының ҮЕҰ ағымдағы жағдайын бағалауы

ҮЕҰ-ның сандық жəне сапалық дамуы

ҮЕҰ саласындағы сарапшылар деңгейінің өсуі байқалады

ҮЕҰ жұмысының тоғыстырылуы, олардың қызмет саласын жақсы түсіну

ҮЕҰ жұмысын жақсарту үшін мүмкіндіктер пайда болып, оқыту бағдарламалары құрылуда

Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыстың арқасында əлеуметтік салада, қызмет көрсету саласында 
КЕҰ / ҮЕҰ белсенділігі артуда

Адамдардың бір-біріне көмектесуге деген ұмтылысы артып келеді. ҮЕҰ жұмысының 
нəтижелілігін көрсететін ҮЕҰ туралы адамдардың оң пікірлері

Тренингтердің тізіміне жыл сайын көптеген түрлі даму векторлары қосылуда, бұл уақытпен 
қатар қозғалуға, сол арқылы озық құралдарды пайдалануға көмектеседі

Жас ұйымдарды қолдау үшін шағын қауымдастықтар құрылуда (адамдар осы топтарды өздері 
құруда)

Əлеуметтік қолдауды белсенді жарнамалау арқылы.адамдардың əлеуметтік мəселелердің 
шешілуіне үміттері артты

Мемлекеттік органдардың ҮЕҰ-ға деген оң көзқарасы

Қоғамның, азаматтардың тартылуының əлсіз болуы. Қоғаммен диалог жоқ

Жүйелік тəсіл жоқ: жекелеген жобалар мəселені уақытша ғана шешеді

Көптеген ұйымдар - бір күндік, белсенді емес ұйымдар

ҮЕҰ мемлекеттік органдар алдында өз мəртебесі мен маңыздылығын жоғалтуда

ҮЕҰ-ны ақшаны жымқыру институты ретінде қабылдау, əсіресе, егер, бұл 
мемлекеттік ұйымдар болса...

Мемлекеттік тапсырысты мемлекеттің қаражатты үнемдеу тəсілі ретінде қабылдау



31

Мемлекет пен азаматтық сектор арасындағы қарым-қатынастарда адалдық, парасаттылық, 

ашықтық жетіспейді

Гранттарды осы саладағы кəсіби адамдар емес, шығындарды азайтып өтінім беретіндер жеңіп 
алады

Мемлекет жағымсыз тақырыптардан өзін аулақ ұстайды (мысалы, адам саудасы)

ҮЕҰ-ның гранттар мен əлеуметтік тапсырыстарға тəуелділігі, тұрақтылық пен қаржылық 
тəуелсіздік жоқ

Мемлекет тарапынан (қаржылай емес) қолдау жеткіліксіз (əкімдік ҮЕҰ өтініштерін елемейді, 
оларға жүгіну нəтижесіз. Шенеуніктердің ҮЕҰ-ға деген теріс көзқарасы)

Əр ҮЕҰ жоғары талаптарға байланысты гранттарға қатыса алмайды. Əлеуметтік 
тапсырыстарға тек күшті ұйымдар ғана қатысады, ал шағын ҮЕҰ қатыса алмайды

Жобалар ірі қалаларда жүзеге асырылады, ал, шағын қалалар мен аймақтарға олар сирек 
өткізіледі

Білікті кадрлардың жетіспеушілігі, кадрлардың тұрақтамауы

Материалдық-техникалық база – жарақтандырудың жеткіліксіздігі (орын, техника жəне т. б.))

Фандрайзинг туралы білімнің болмауы

Бизнес жəне құқықтық сауаттылықтың төмен болуы (ҮЕҰ туралы заңның қалай жұмыс 
істейтіні туралы түсінік жоқ / заңды нормаларды білмеу/ҮЕҰ-ны жабу процестерін білмеу)

Көптеген ұйымдардың нақты болашаққа бағдары/миссиясы жоқ, азаматтық қоғам ұғымы 
туралы түсінік жоқ

ҮЕҰ секторының өкілдері ҮЕҰ-ны шартты түрде үш санатқа бөледі: «Үлкен», «Жас» жəне 

«Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыспен құрылған ҮЕҰ».
Фокус-топ қатысушылары ҮЕҰ қызметкерлеріне көп міндеттілік тəн екенін атап өтті. Бұл 

ішінара қажетті мамандардың жетіспеушілігімен байланысты, ал ішінара басқарушы 
қызметкерлердің ұйым процестеріне қатысуына байланысты.

Кейбір қатысушылар ҮЕҰ ұзақ мерзімді тұрақтылық пен ұйымның қаржылық тəуелсіздігін 
қамтамасыз ету үшін ҮЕҰ коммерциялық бизнес ретінде жүргізуді қарастырылатынын атап өтті.

Дəйексөздер:

«Біз 2011 жылдан бері жұмыс істеп келеміз. Көріп отырғанымыздай, ҮЕҰ 

сапасының өсу қарқыны жақсаруда. Бұрын, əр ұйым қатарынан барлық 

қызметтерді ретсіз атқара беретін болса, ал, қазір, өткен жылдан бастап əр 

ұйым өз бағыты бойынша жұмыс істейді».

«Гранттық мүмкіндіктердің, қаржылық болсын, қаржылық емес болсын, 
саны көп. Бірақ ҮЕҰ жүргізудегі сараптама жетіспейді. Мысалы, өзге елдерде 
ҮЕҰ басшыларына арналған курстар бар».
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«Мен тəжірибем бойынша бүгінгі таңдағы ҮЕҰ мемлекеттік органдар алдында өз 

мəртебесін жоғалтады. Егер бұрын ҮЕҰ тіл қатса, мемлекет тез жауап беретін 

еді. Бұрын əрдайым түсіністік немесе ресми бас тарту болған. Қазір ақпарат 

мемлекеттік органдарға жетпейді».

«Адалдық пен жүйелі жұмыс жетіспейді. 22 000 ҮЕҰ-дан тұратын мəліметтер 
базасы бар, олардың барлығы жүйелі жұмысты жүзеге асырмайды».

«ҮЕҰ ақшаны жылыстату институттары ретінде қабылданады. Біз 
мемлекеттік сатып алулар сайтына мониторинг жүргіземіз жəне бұл жүйе 
мүлдем мөлдір емес секілді».

«Бір күндік ҮЕҰ мемлекеттік əлеуметтік тапсырыс үшін, АБҚО грантын алу 
үшін ғана құрылады. Содан кейін сіз олардың қандай да бір жұмыс жасағаны 
туралы мүлдем естімейсіз. Қазір бұл əлемнің тенденциясы – ақша жеп қалу, 
тіпті қалай жұмыс істеу керектігі де түсініксіз. Жəне нарықта бұрыннан келе 
жатқан ҮЕҰ-ға қолдау жоқ».

«Мүлде [ҮЕҰ дамымайды]. Менің ойымша, бір кездері пайда болған ҮЕҰ / КЕҰ 
өздеріне «қарастыларды» аздап көбейтеді, олар бар, бірақ мұндай ұйымдарды жою 
процестері туралы ешқандай түсінік жоқ».

ҮЕҰ өкілдері өз секторында көргісі келетін өзгерістер:
● Қаржылай қолдаудың көбеюі
● Азаматтық қатысуды күшейту / кеңейту
● ҮЕҰ-ның мақсатты аудиториясымен тығыз қарым-қатынас жасау, оларды тарту, олардың 

қажеттіліктерін қанағаттандыру
● Жұмыс қорытындысы бойынша ҮЕҰ басшыларының жыл сайынғы оффлайн кездесулерін 

өткізу
● Жаңа бастаған ҮЕҰ үшін кеңес жəне көмек беру
● Қоғамның əлеуметтік жауапкершілігін арттыру, мысалы, мектептерде «əлеуметтік 

жауапкершілік» пəнін енгізу
● Аймақтық ҮЕҰ үшін жеке гранттарды бүкіл Қазақстанды қамтымай бөлу
● ҮЕҰ қаржыландыру көздерін əртараптандыра білуі керек
● ҮЕҰ қызметкерлерінің түрлі деңгейлеріне арналған оқыту бағдарламалары
● ҮЕҰ реттеу саласындағы заңнаманы біркелкі түсіндіру
● Үкіметтік емес ұйымдарды үкімет деңгейіндегі процестерге тарту
● Мемлекеттік органдар ҮЕҰ-ға тең серіктес ретінде қарауы керек
● ҮЕҰ-ның мемлекеттен көбірек тəуелсіз болуы

Дəйексөздер:

«Бізге белгілі бір мəселелерді кəсіби, дұрыс жəне тұрақты түрде шешу 

үшін кəсіби жұмысты қалай дұрыс құру керектігі туралы білім беру 

платформасы қажет».
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«Құқық қолдану саласында мемлекеттік органдардың [заңнаманы] өздеріне 

ыңғайлы түрде түсіндіруі, ҮЕҰ заңнаманы өздеріне ыңғайлы қылып түсіндіруі, ал 

жеке тұлғалар өздеріне ыңғайлы етіп түсіндіруі тұрғысынан қиғаштық жүріп 

жатыр. Бəлкім осы құқық қолдану бойынша жұмыстануға болатын шығар».

«Мүмкін, үкіметтік емес ұйымдардың белгілі бір топтың мүдделерін 
парламенттегі жұмыс тобы ретінде білдіруі үшін олардың əлеуетін күшейту 
қажет шығар».

«Мемлекеттік органдардың бізге деген көзқарасы əлі күнге дейін біржақты. Яғни, 
олар бізге серіктестер секілді емес, кейбір мəселелерде оппозиционерлер ретінде 
қарайды. Бұл стереотипті бұзу керек».

«Мемлекеттік қызметшілерді Мемлекеттік басқару академиясында оқыту 
деңгейінде мемлекеттік орган өкілдеріне мемлекеттің бізге немқұрайды 
қарамайтынын жəне əріптестер ретінде өзара əрекет ететінін көрсету қажет».

«Əлі тəжірибелері толыспаған жəне шынымен де қолдауға мұқтаж ұйымдар 
туралы ойлау керек».

ҮЕҰ оқытуға арналған тақырыптар тізімі

Төмендегі тақырыптар фокус-топтарда бірнеше мəрте қайталанды: 

● Қаржылық сауаттылық – бухгалтерлік құжаттаманы жүргізу, жабылатын құжаттарды 

қалай дұрыс жасау керек, ҚҚС

● Фандрайзинг – демеушілік қаражатты тарту, коммерциялық корпорациялармен 

ынтымақтастық орнату. Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыстарға жəне халықаралық ұйымдардың 

гранттарын алуға өтінімдер жаза білу

● Құқықтық сауаттылық – еңбек келісім-шартын жасау, еңбек кодексін білу 

● Маркетинг / жарнама / PR, Брендинг (жеке / ұйымның), əлеуметтік желілерді пайдалану, 

іс-шаралар өткізу 

● Менеджмент – шешім қабылдау механизмі, стратегия, жоспарлау, басқару жүйесін 

құрылымдау, команда құру, міндеттер қою

● Бизнес-дағдылар – жеткізушілермен жұмыс, бюджеттік жоспарлау, сапаны бақылау 

жүйесі, бюрократиясыз ұйымның тиімділігі, ҮЕҰ үшін стратегиялық жоспар жазу, келіссөздер 

жүргізу

● Жобаларды басқару, мониторинг жəне жобаларды бағалау

● HR / кадрларды басқару – білікті қызметкерлерді тарту, қызметкерлерді / волонтерлерді 

ынталандыру, кадрлармен жұмыс

● Коммуникация дағдылары – əріптестермен/серіктестермен тиімді байланыс орнату 

● Əкімшілік дағдылар / іс қағаздарын жүргізу – құжаттаманы (шығыс / кіріс құжаттарды 

тіркеу), журналдарды, құжаттар пакеттерін, стандартты құжаттардың форматтарын жүргізу, хат 

алмасуды жүргізу

● Мемлекеттік органдармен өзара əрекет ету

● Əлеуметтік кəсіпкерлік – гранттар мен жобалар бойынша ғана емес, өзін-өзі қамтамасыз 

етуге қол жеткізу үшін ақша табу жəне өз қызметін / ұйымдастырушылық тұрақтылықты сақтау 

мүмкіндігі

● IT-технологиялар, инновациялық шешімдер

Қатысушылардың жекелей аталған мəселелер:

● Design thinking / креативті ойлау

● Ағылшын тілі

● Көпшілік алдында сөз сөйлеу дағдылары
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Дəйексөздер:

«Мемлекеттік органдармен ынтымақтастық тұрғысынан білім жетіспейді. 

Бізге белгілі бір топтарда: қоғамдық кеңесте, мониторингтік топтарда сарапшы 

ретінде қатысуымыз жетіспейді. Ол үшін проблемалар туралы үндемейтін 

«ыңғайлы» ҮЕҰ өкілдері ғана кіреді». 

«Волонтерлерге арналған тренингтер жыл сайын өткізілуі керек деп ойлаймын, 
өйткені жаңа волонтерлер пайда бола береді. Мүмкіндігінше, волонтерлік 
қызметпен айналысатын ұйымдардың басшылары да өз біліктіліктерін жыл 
сайын арттырып отыруы тиіс».

«Бізде менеджмент, келіссөздер жүргізу, өз ойларыңды қалай жеткізу, 
мемлекеттік органдармен, кəсіпкерлермен жұмыс істеу этикасы, іскерлік хат 
алмасу сияқты мəселелер жетіспейді. Маған керемет жобалармен адамдар келеді, 
бірақ олар қалай сөйлесуді білмейді, келіссөздер жүргізе алмайды»

«Біздің ұйымдар əлеуметтік кəсіпкерлікпен айналысуға, яғни ағымдағы əкімшілік 
шығыстарға қаражат табуды үйрету керек. Бұл əбден мүмкін жəне заң бойынша 
рұқсат етіледі. Көптеген ҮЕҰ кəсіпкерлік қызметпен айналысуға құқығы жоқ деп 
санайды».

«Құжаттарды жабатын бухгалтерлік құжаттаманы қалай дұрыс жүргізу керек 
сынды мəселелер ... жақсы бухгалтерді табу қиын немесе ол өте қымбат. 
Екіншіден, сіз, ҮЕҰ басшысы ретінде, осының бəрін бақылау үшін барлық 
қаржылық операциялар туралы кез-келген жағдайда хабардар болуыңыз керек».

Мобильді қосымша форматы

Пікірталас барысында қатысушылардан «ҮЕҰ Академиясының» оқыту курстарына қол 

жетімділікті арттыру үшін мобильді қосымшаға қалай қарайтындары сұралды.

Жалпы алғанда, қатысушылар дəстүрлі («офлайн») оқыту форматын қалайды, бірақ олар 

мобильді қосымша арқылы оқуға оң көзқараспен қарады. Олар мұндай формат олардың жұмысын 

жеңілдетуге көмектеседі жəне оқуды тиімді əрі ыңғайлы етеді деп санайды. Қатысушылардың 

пікірінше, мобильді қосымшаның басты артықшылығы – бұл тыңдаушылардың өздеріне ыңғайлы 

кез келген уақытта оқуға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, қатысушылар оқу материалдарына кез-келген уақытта қол жеткізу мүмкіндігі 

кемшілік те болуы мүмкін деп санайды, өйткені бұл оқытуды белгісіз бір уақытқа кейінге қалдыруға 

мүмкіндік береді, бұл қатысушының оқуды бастамауына / аяқтамауына əкелуі мүмкін.

Қатысушылар мобильді қосымша бойынша келесідей ұсыныстарын айтты:

° Жеке кабинет функциясының болуы

● Əрбір пайдаланушы үшін жеке іс-шаралар тізімін жасау мүмкіндігі

● Android Жəне iOS платформаларында мобильді қосымшаны пайдалану мүмкіндігі

● Қол жетімділік, пайдалану жеңілдігі

● Икемді кесте – ыңғайлы уақытта оқу мүмкіндігі

● Оқудан өтетін басқа ҮЕҰ-мен байланысу мүмкіндігі

● Таңдалған тақырып бойынша қатысушылармен кездесулердің ішкі «зум» функциясының 
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● Мобильді қосымша тек оқыту курстары ғана емес, сонымен қатар, ҮЕҰ-ны қалай тіркеу, оны 

қалай жабу туралы сұрақтарға жауап беретін тақырыптар болуы үшін нұсқаулық ретінде қызмет 

етуі керек

● Сондай-ақ, «ҮЕҰ академиясының» тренингтері үшін дайын оқыту платформаларын (мысалы, 
Stepik) пайдалану туралы ұсыныс айтылды, бұл жаңа қосымша жасақтауды қажетсінбейді.

Ұйымдастырушыларға арналған ұсынымдар 
Фокус-топтардың нəтижелері бойынша болашақ білім беру бағдарламаларына арналған келесі 

тілектер анықталды:

● Курстарды саралау – қатысушылар тыңдаушылардың əртүрлі топтары үшін курстарды / 

тренингтерді саралауды ұсынды, соның ішінде:

1) ұйымдардың / тыңдаушылардың тəжірибесі бойынша: курстарды базалық (жаңадан 

бастағандар үшін) жəне тəжірибелі (тəжірибесі барлар үшін) болып бөлу. Базалық курстар 

толығымен онлайн режимінде болуы мүмкін, ал тəжірибелі курстар үшін жаттықтырушы 

сүйемелдеуін немесе қосымша бонус ретінде  жаттықтырушымен жеке кеңестер ұйымдастыру 

мүмкіндігі

2) тыңдаушылардың лауазым деңгейі бойынша: басқару дағдылары бойынша басшыларға 

арналған жеке курстар

● Ұзақ мерзімді құндылық – оқыту коммерциялық емес ұйымның тұрақты дамуын 

қамтамасыз етіп, оның қаржылық тəуелсіз болуына мүмкіндік беруі керек

● Курстардың практикалық маңыздылығы – курстар практикалық, қолданбалы болуы 

керек, жұмыста қолдануға болатын практикалық білім мен дағдыларды қалыптастыруы керек, 

дайын алгоритмдер, стандартты құжаттар форматтары жасалуы керек

● Жаттықтырушылардың сапалылығы – жаттықтырушылар кəсіби жəне сауатты болуы 

керек, сонымен қатар материалды қызықты түрде ұсына алуы керек

● Тиімділікті бақылау – кей қатысушыларда кейбір бағдарламалар тек қаржыландыруды 

игеру үшін ғана (белгілену үшін) жасалынған деген секілді ойлар қалыптасқан, нəтижесінде 

бағдарламалардың тиімділігін бақылау тетіктері жоқ. Оқыту бағдарламаларының тиімділігін 

бағалау жүйесін енгізу ұсынылды

Дəйексөздер:

«Біліктілікті онлайн түрде арттыру, шынымды айтсам, қазір өте қиын. Мен үшін Нұр-Сұлтанға 

барып, сол жерде тренинг өткізген кезде анағұрлым нəтижелі болды, бұл мен үшін компьютерде 

отырудан гөрі тиімдірек болды».

«Стратегиялық жоспарлау бойынша көптеген курстар бар, бірақ көп немесе аз қолданылатын 
курстар жоқ. Мүмкін, кез-келген модель бəріне сəйкес келеді делік, өйткені кейбіреулер сəл тым 
шатасқан, көбісі тым үстірт. Мүмкін, нұсқаны күрделі, сəл қарапайым жəне орташалау етіп жасау 
керек шығар».

«Дегенмен, біз ақша табуды жəне қоғамдық қызметімізді жалғастыруды үйренуіміз үшін, 
үкіметтік емес сектор бізге тұрақты болуға үйрету керек.».

«Бұрын ҮЕҰ сектор басшыларын біріктіріп, оларды аудармашымен бірге басқа елдерге олардың 
тəжірибесін зерделеуге бағыттайтын Open World жобасы болатын».

«Қазіргі білім беру өте маңызды, өйткені біз өте тұрақсыз əлемде өмір сүріп жатырмыз. Ұйымға 
қаржылық тəуелсіз болуға, қаржыландыру көздерін əртараптандыруға мүмкіндік беретін 
құралдарды беріп, оларды үйрету керек.».
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Қолданыстағы оқыту бағдарламаларын бағалау

Фокус-топтардың қатысушылары өз ұйымдарының қызметкерлері қол жетімді ресурстарды 

(соның ішінде онлайн) пайдалана отырып, қандай да бір оқудан тұрақты түрде өтетінін немесе түрлі 

тегін курстарға / тренингтерге қатысатынын атап өтті. Сондай-ақ ұйымдар басқа ҮЕҰ-мен тəжірибе 

алмасады, ынтымақтастық процесінде бір-бірінен үйренеді. Бір қатысушы 2020 жылы «ҮЕҰ 

академиясы» бағдарламасы бойынша оқыту курстарынан өтті.

Білім беру бағдарламаларына қатысу бонусы ретінде тыңдаушылар өздерінің байланыстарын / 

байланыстарын кеңейту, басқа ұйымдармен тəжірибе алмасу, нетворкинг мүмкіндігін 

қарастырады.

Қатысушылар өздері қатысқан келесі бағдарламаларды атады:

● АРГО КЕҰ Web-Академиясы

● Нидерланд елшілігінен адам құқықтары саласында тəжірибе алмасу бағдарламасы

● Құқық қорғаушылардың жаңа буынының коалициясынан стратегиялық жоспарлау курсы,

● АҚШ елшілігінің менеджмент негіздері курсы,

● Еуразия қорының «Гендерлік мейнстриминг негіздері» тренингі,

● Орталық Азиядағы азаматтық қоғамды қолдау бағдарламасы – Орталық Азия жастар 

көшбасшылығы академиясы (CAYLA) 30 жасқа дейінгі жас көшбасшыларға арналған - ҮЕҰ 

халықаралық тəжірибесімен танысу,

● Горчаков қорының білім беру бағдарламалары,

● Шымкенттегі Мемлекеттік əлеуметтік тапсырысқа қатысуға оқыту бойынша ақылы курстар,

● The International Visitor Leadership program (IVLP) – АҚШ Мемлекеттік Департаментінің 

кəсіби алмасу бағдарламасы.

Сондай-ақ, қатысушылар USAID, AmnestyInternational, Еуропалық Одақ, Азаматтық Альянс 

сияқты жеке тренингтер мен курстар ұйымдастыратын халықаралық жəне жергілікті ұйымдарды 

атап өтті.

Ұйымдар оқу жəне біліктілікті арттыру мүмкіндігін бағалайды, бірақ кейбір қатысушылар 

қолданыстағы бағдарламалардың кемшіліктері бар жəне оларды жақсартуға болатындығын атап 

өтті.

Қатысушылар білім беру бағдарламаларының келесі аспектілерін сынға алды:

● Материалдардың қайталануы  – қатысушылар материалдардың мазмұны үнемі жаңарып 

отырмайтындықтан тренингтерге қатысуға қызығушылық танытпайтынын атап өтті.

● Үстірт білім беру – кейбір қатысушылар қолданыстағы тренингтер тек үстірт білім береді, 

тақырыпқа терең үңілмейді деп шағымданды.

● Спикерлер/жаттықтырушылардың сапалылығы – фокус-топтар барысында спикерлер 

кейде қызықсыз немесе жеткілікті деңгейде құзыретті емес екендігі туралы пікірлер болды. Сондай-

ақ, кейбір қатысушылар қазақ тілді спикерлердің жетіспейтіндігін / жоқтығын атап өтті.

● Тыңдаушылардың дайындық деңгейінің əртүрлі болуы – кейбір тренингтерге / 

бағдарламаларға дайындық деңгейі əртүрлі тыңдаушылардың қатысқаны сынға түскен сəттер де 

болды. Бір топта ҮЕҰ-ның тəжірибелі жəне жаңадан бастаған өкілдері жиналуы мүмкін, бұл 

тыңдаушылардың тəжірибесіне теріс əсер етті.

Дəйексөздер:

«Өкінішке орай, бізде білім беру компоненттерінің барлығы шаблон түрінде жасалады, тақырып жабылды 

– болды. Сондықтан, бір курс болса да үш түрлі нұсқада берілуі керек».

«Бір кездері жаттықтырушылыққа үйреткен жаттықтырушылардың ескі буыны бар, содан кейін бізден 
[жаттықтырушылардың] кейінгі буын, əсіресе қазақ тіліндегі жаттықтырушылардың болмауы секілді 
қандай да бір сəтсіздік бар. Қазақстан үшін өңірлерге кез келген оқыту тақырыбы бойынша 
жаттықтырушы табу өте қиын. Тренерлерге арналған тренингтерді екі тілде (қазақ жəне орыс) енгізу 
қажет».
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Халықаралық ұйымдар мен ҮЕҰ өкілдерінің пікірлерін талдау

Ағымдағы жағдайды бағалау

Сарапшылардың сұхбаты барысында бүгінгі таңда қазақстандық ҮЕҰ-ның даму жағдайына өз 
бағасын беру сұралды. Сондай-ақ, фокус-топ қатысушылары ретінде сарапшылар ҮЕҰ қазіргі 
дамуының оң аспектілерінен гөрі жағымсыз жақтарын көбірек атап өтті. Алайда, сарапшылар 
қазақстандық ҮЕҰ дамуында оң үрдістер бар екенін, өсу мен даму үшін жаңа мүмкіндіктер пайда 
болып жатқанын, азаматтардың қоғамдық қызметке қызығушылығы, азаматтық бастамалардың 
өсіп келе жатқандығымен келіседі. Кейбір сарапшылар Орталық Азияның басқа елдерімен 
салыстырғанда Қазақстанда ҮЕҰ анағұрлым дамығанын атап өтті. Екінші жағынан, сарапшылар 
ҮЕҰ-ның қаржылық тұрақтылығы мен тəуелсіздігі жоқтығын, олардың мемлекетке тəуелділігі 
артып, өзінің жанама əсерлерін тудыратынын жиі атап өтті.

Жағымды аспектілері:

● Қоғамда адамдарға көмектесуге, қоғамдағы өзгерістерді бастауға деген ынта мен ықылас бар. 
Қоғамның белгілі бір топтарының мүдделерін қорғау үшін қоғамның нақты қажеттіліктері 
нəтижесінде пайда болатын қоғамдық ұйымдардың, бастамалардың жаңа буынының пайда болуы;

● Орталық Азияның басқа елдерімен салыстырғанда қазақстандық ҮЕҰ анағұрлым дамыған;

● ҮЕҰ санының өсуі, өңірлерде ҮЕҰ көбірек пайда болуда – мемлекеттік тапсырыстар мен 
гранттар жүйесін енгізу, бастамашыл азаматтар санының артуы;

● ҮЕҰ дамуы құрылтайшылардың бастамасына, халықаралық ұйымдардың, ұлттық 
серіктестердің үлесіне, ҮЕҰ бірлескен бастамаларына, ҮЕҰ жүргізетін зерттеулерге байланысты 
болуы;

● ҮЕҰ-да даму мүмкіндіктері ұлғаюда, оған белгілі бір дəрежеде қызметтерді 
орталықсыздандыру, интернетке қолжетімділікті кеңейту, оқыту үшін жаңа мүмкіндіктердің пайда 
болуы ықпал етеді;

● Секторда бұл бір реттік қызмет емес, дамудың жақсы перспективалары бар деген түсінік бар 
(бұл оқыту ҮЕҰ дамып келе жатқандығының көрсеткіші болып табылады);

● Əлеуметтік мəселелер тақырыбында азаматтық секторды дамыту

Жағымсы аспектілері:

● ҮЕҰ қаржылық тұрақтылығы мен тəуелсіздігінің болмауы. Көптеген ҮЕҰ үздіксіз гранттық 

қолдауды күтеді;

● Мемлекет ықпалының өсуі: Халықаралық ұйымдардан донорлық көмек біртіндеп азайып 

келеді, сəйкесінше, мемлекеттің ҮЕҰ-ға əсері артып келеді жəне бұл мемлекетке ҮЕҰ қызметіне əсер 

етуге мүмкіндік береді. 20-30 жыл ішінде негізінен, ангажирленбеген жəне мемлекеттік органдардан 

тəуелсіз болып қалған тек құқық қорғау ұйымдары ғана;

● ҮЕҰ-ға деген сенім төмендеді: мемлекеттік тапсырыс пен гранттың пайда болуымен ақшаны 

жылыстату үшін жосықсыз тұлғалар пайдаланды, бұл ҮЕҰ-ның теріс беделінің қалыптасуына жəне 

оларға сенімнің төмендеуіне əкелді;

● Құқықтық сауаттылық пен жауапкершіліктің, əкімшілік дағдылар, қаржылық дағдылардың 

жетіспеуі (мысалы, ҮЕҰ Жарғының құжат ретінде маңыздылығын түсінбейді). Бұл, əсіресе, 10 жыл 

бұрын білім беру, дайындық жəне құзыреттілік мəселелеріндегі проблемалар болып қалатын жас 

ҮЕҰ-ға қатысты;

● Ескі ұйымдарда басшылық құрамы жасалмайды, «ұйым, бірінші кезекте, «мүддесі бар 

адамдарға тиесілі» деген түсінік жоқ;
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● ҮЕҰ сапалы өсуіне кедергі болатын ҮЕҰ арасындағы əлсіз коллаборация, оқшауланып жұмыс 

жасау;

● Алыс аймақтарға қатысты өзекті ақпарат ұзақ жетеді – халықаралық ұйымдар мен ұлттық 

серіктестер тарапынан көмек пен қолдаудың біркелкі бөлінбеуі, ақпараттың үстірт бөлінуі;

● Жұмыс жасап тұрған ҮЕҰ аздығы (кейбір сарапшылардың бағалауы бойынша шамамен 20%);

● Жобаларды негіздеу жəне жобаларды бағалау үшін зерттеулер жүргізілмейді, 

бағдарламалық ынтымақтастық жоқ;

● Азаматтық секторда өзгерістер баяу жүреді;

● Кадрлармен байланысты мəселелер, кəсіби кадрларды ұстау. Егер қызметкерлер тек жобаға 

қабылданатын болса, адами капиталды дамытуға қызығушылық болмайды;

● Оқыту бағдарламаларының тиімділігінің аздығы (бір ҮЕҰ-дар ғана қатыса береді);

● Шағын ҮЕҰ құжаттама талаптарына (мысалы, аудит) байланысты ауқымды халықаралық 

гранттар алу қиын.

«Азаматтық секторда немқұрайлы адамдар жоқ» - Альжанова А., ұйымдастырушылық даму 

бойынша сарапшы.

«Менің ойымша, осы жылдар ішінде адамдарда [ҮЕҰ-ға] осындай сенімсіздік пайда болды жəне көптеген 
ҮЕҰ өкілдері «грант жегіштер» деп аталады. Себебі адамдар барлығын түсінеді. Бізге ҮЕҰ-да ең азап 
шеккендер немесе басқа бір жұмыссыздар сияқты көрінді, кенеттен олар джиптермен жүретін болды. 
Адамдар онда бір нəрсе болып жатқанын түсінді» - А.Альжанова, ұйымдастырушылық даму бойынша 
сарапшы. 

«Даму үшін ҮЕҰ-дар өздерінің білім капиталын дербес дамытуы керек, олар ақпарат іздеуі керек, зерттеу 
жүргізуі керек, тəжірибе алмасуы керек, ынтымақтасуы керек. Бізде аймақтық ҮЕҰ бар, олар көбірек 
қашықтауға, оқшаулануға, өзінің жеке жұмыстарын жасауға тырысады жəне арасында бірлескен жобаларға 
қосылады» - Шабаев Н., сарапшы

«Адам құқықтары бойынша ақпараттық құқықтар мен білім беру бағдарламалары бойынша 
қазақстандық ҮЕҰ Орталық Азиядағы ҮЕҰ қарағанда тиімділігімен ерекшеленеді» - Альжанова А., 
ұйымдастырушылық даму бойынша сарапшы.

«Дамыған елдерде тезірек, демократиялық жолмен, қоғамның қолдауымен болатын нəрселер, бізде 
қиынырақ, ұзақ, баяу шешіледі жəне сол үшін азаматтық белсенділер жанып кетеді» - Трубова Н., 
азаматтық даму саласындағы сарапшы. 

«Ұйымда өзгеріс болуы үшін орта құру керек. Олардың барлығы білім алып, кетеді. Сіз өз уақытыңызда 
келесі ұрпаққа беруге дайын болуыңыз керек, əйтпесе ол мағынасын жоғалтады ... Ұйымда бір көшбасшы 
болмаған кезде жəне əркімнің өзін дəлелдеуге, көшбасшының орнын алуға, селективтілікті, 
ауысымдылықты көрсетуге құқығы мен мүмкіндігі болған кезде, ұйым бір адамға тиесілі емес, бірақ 
мүдделі адамдарға тиесілі, сондықтан олар өз мəселелерін шешіп, мүдделерін шынайы түрде ұсынады.» - 
Абсеметова А., азаматтық қоғамды дамыту жөніндегі маман.

«ҮЕҰ өкілдері институционалды түрде нығайтылмайынша, олар өз миссиясын алға жылжыта алмайды. 
Бір ғана ынта-жігермен олар алысқа бармайды» - Альжанова А., ұйымдастырушылық даму бойынша 
сарапшы.

 «Егер естуші мемлекет болса, сөйлейтін қоғам болуға тиіс, яғни қоғамдық бірлестіктер күн тəртібін 
қалыптастыра білуге тиіс жəне өз жобаларын соңына дейін жеткізуге тиіс» - сарапшы.
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Сарапшылар сондай-ақ ҮЕҰ-ды одан əрі нығайту жəне дамыту бойынша өз ұсыныстарымен 
бөлісті, олар əрі қарай да қоғамда өз миссиясын сəтті дамытып, іске асыра алады. Олар негізінен ҮЕҰ-
ны институционалдық қолдау мен нығайтуға жəне жаңа əрі қажетті білім мен дағдыларды алуға 
қатысты.

ҮЕҰ секторында болуы тиіс өзгерістер:

Ішкі өзгерістер:

● ҮЕҰ-ның есептілігін жүргізуі керек жəне басшылығын ауыстыру, жаңа мүшелерді тарту 
қажет.

● Жарғылық құжаттардың, ұйымдық құрылымның, тіркелген бизнес-процестердің, ұйымның 
өзара əрекеттесу ережелерінің қажеттілігі мен маңыздылығын түсіну.

● ҮЕҰ міндеттерін жылжытудың түрлі жəне заманауи əдістерін қолдануды үйрену, соның 
ішінде əлеуметтік ақпараттық науқандардың тəжірибесін дамыту, бұқаралық ақпараттық 
науқандар, петициялар арқылы белгілі бір міндеттерді алға жылжыту

Сыртқы өзгерістер:

● Үкіметтік емес сектордағы қызметке 

өздерін арнағысы келетін адамдардың 

құзыретін қалыптастыруға көмектесетін 

кеңес беру орталығын, азаматтық білім 

беру орталығын, ҮЕҰ баламасын құру. 

Заңды мекен-жай алуға болатын 

коворкинг құру, оларға жұмыс орнын, 

компьютерді жалға беріп, жəне тегін 

тренингтер тізімімен көмектесетін 

кеңесші/ ментор/ нұсқаушы берілуі 

керек;

● Кəсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы 

сияқты ҮЕҰ-ға ақысыз көмек көрсету 

орталығын құру – ұйымдарды ашу жəне 

жабу бойынша көмек, салық 

декларациясын дайындау, бухгалтер, 

заңгер, маркетолог қызметтері. ҮЕҰ 

құру үдерістері бойынша нақты гайд / 

жолсілтеме / алгоритм болуы тиіс;

● ҮЕҰ секторының институционалдық 

дамуына қолдау көрсету, жетекшіні 

ұйымдастырушы, ұйым менеджері 

ретінде бекіту;

● ҮЕҰ академиясы сияқты маңызды 

институционалдық білім беру 

жобаларына жобаның тұрақтылығын, 

сабақтастығын, ұзақ мерзімді 

нəтижелерді қамтамасыз ету үшін 3 

жылға гранттар беру қажет;

● ҮЕҰ үшін бизнес-процестерді тіркеу 
(Starbucks, McDonald's сияқты 
франшизаларға секілді) оңай жəне 
түсінікті ету керек;● Жергілікті 
ұйымдарды дамыту маңызды;

● ҮЕҰ секторының көкжиегін кеңейту 

үшін көбірек форумдар ұйымдастыру, 

ҮЕҰ үшін халықаралық тəжірибе 

алмасулар ұйымдастыру;

● ҮЕҰ-ның мемлекеттен қаржылық 

тəуелсіздігіне қол жеткізу;

● Мектептен бастап бірлескен басқаруды 

қолдану;

● ҮЕҰ шеңберінде білім беру жүйесімен 

(Білім министрлігімен) өзара іс-қимыл 

жасау мүмкіндігін қарастыру, қоғам 

проблемалары бойынша (мысалы, 

Адам құқықтары) пəндерді 

интеграциялау бойынша мектептермен 

жəне мұғалімдермен жұмыс жүргізу;

● АБҚО органы бақылаушы емес, 

реттеуші, көмекші, бағыттаушы болуы 

керек;

● Жергілікті атқарушы органдарды 

үкіметтік емес ұйымдармен тиімді 

коллаборациялауға, ҮЕҰ-ға қалай кеңес 

беруге, олармен қалай сөйлесуге, 

мемлекеттік қызметтерді пайдалануда 

көмектесуге үйрету;

● Ағылшын тіліндегі материалдарды 

(UNICEF, UN) орыс жəне қазақ 

тілдеріне аудару. 
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«ҮЕҰ, ең алдымен, өздеріне ғана сенуі керек, өйткені олар мемлекеттен қаржы тартып, мемлекет үшін 

жұмыс жасау үшін емес, мемлекетке үлес қосу үшін құрылған» - Шабаев Н., сарапшы.

«Неліктен франшизалар сəтті жұмыс істейді (мысалы. Starbucks)? Онда бəрі əр сөз, əр сценарий кезең-
кезеңімен, секунд сайын жазылған... Жəне олардың өсуі жазылған. ҮЕҰ-да да солай жазылуы керек. Бұл тек 
ҮЕҰ-дың ғана емес, корпорациялардың да проблемасы» - Альжанова А., ұйымдастырушылық даму 
бойынша сарапшы.

«Міне, кəсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы құрылды. Олар салық декларациясын ақысыз толтырады, 
оларға заңгерлік кеңестер, маркетинг жəне барлығын ақысыз береді. Неліктен біз мұны ҮЕҰ үшін жасай 
алмаймыз?» - Альжанова А., ұйымдастырушылық даму бойынша сарапшы.

«Егер мен бастамашыл, өте бастамашыл топ болсам, өз аулам үшін қатты алаңдаймын. Бірақ мен қалай 
жəне неден бастау керектігін, қандай салық тапсыру керектігін, қайда бару керектігін білмеймін. 
Осындай орталыққа келіп, менің проблемам бар, оны қалай шешуге болатынын білемін, бірақ тіркелу 
керек пе, жоқ па екенін білмеймін. Егер тіркелу керек болса, маған қандай салық төлеу керек. Осындай өте 
айқын нұсқаулық парағы болса жақсы болар еді» - Абсеметова А., азаматтық қоғамды дамыту 
жөніндегі маман.

«[Азамат] [мемлекеттік мекемеге] оқыған адам келеді жəне оны мүлдем оқымаған адамдар қарсы алады. 
Мен өз біліміммен не істеймін? Иə, мен мұның қалай болатынын білемін. Мені мүлдем білімсіз адам 
қарсы алады, ол менімен қалай сөйлесуді білмейді. Ол мені қауіпті элемент ретінде қарастырады. Маған 
«сіз кімнің айдауымен келіп тұрсыз?» деген сұрақтар қоя бастайды»- Абсеметова А., азаматтық 
қоғамды дамыту жөніндегі маман.

Қажеттіліктерді бағалау

ҮЕҰ қызметін тек сыртқы байқаушылар ғана емес, сонымен қатар оларды дамыту мен қолдауда 
белсенді қатысушылар бола отырып, сарапшылар ҮЕҰ-ның қандай салаларында білім немесе 
дағдылар жетіспейтінін біледі. Көпшілік бірінші кезекте ұйымдардың қаржылық тəуелсіздігін 
қамтамасыз ету жəне тұрақтылықты дамыту қабілетін нығайту қажет екендігімен келіседі, 
сондықтан фандрайзинг жəне əлеуметтік кəсіпкерлік дағдылары, ұйымды жəне адам ресурстарын 
басқару дағдылары, сондай-ақ ҮЕҰ-ның дұрыс жəне тиімді қызметін қамтамасыз ететін дағдылар 
бірінші орынға шығады. Сарапшылар ҮЕҰ-ға кез келген бизнес сияқты қарау керектігін атап өтті, 
сондықтан тиісті құзыреттерді дамыту қажет.

ҮЕҰ оқытуға арналған тақырыптар тізімі 

● Фандрайзинг – барлық ҮЕҰ-да фандрайзинг проблемалары бар. Көптеген ҮЕҰ тек өз 

бастамасын көрсетпей, гранттық қолдауды күтеді. Фандрайзингтің əртүрлі əдістерін (мысалы, 

краудфандинг, қайырымдылық шаралары жəне т. б.) үйрету керек.

● Əлеуметтік кəсіпкерлік – ҮЕҰ тұрақтылығы мен тəуелсіздігін қамтамасыз етеді

● Менеджмент дағдылары – басқару дағдылары, тиімді басқару дағдылары, табыстау, 

бəсекеге қабілеттілік туралы ағарту

● Адам ресурстарын басқару (менеджмент үшін) – топ құру, адамдарды басқару, 

көшбасшылық, топпен жұмыс

● Топтық жұмыс дағдылары (қызметкерлер үшін)

● Əкімшілік жұмыстарды атқару – құжат айналымы бойынша дағдылар, ҮЕҰ тиімді 

қызметі
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● Құқықтық жəне салықтық сауаттылық – мысалы, жарғы жазу, ұйымдық құрылым құру, 

ұйымды ашу / жабу

● Бизнес-жоспар/бизнес-модельдер құру;

● Экономикалық жəне қаржылық сауаттылық - қаржыны басқару, бухгалтерияны жүргізу 

● Коммуникациялар (PR) – ҮЕҰ секторы қолданатын тіл өте күрделі (мысалы, Пресс-

релиздер). Ақпаратты қоғамға түсінікті етіп бейімдеп, ұсына білу керек

● Шығармашылық, дизайн ойлау (креативті ойлау)

● Сыни ойлау

● Маркетинг (оның ішінде сандық) / жарнама (оның ішінде сандық)/ PR; SMM

● Əлеуметтік маркетинг – атап айтқанда, бастамаларды, оның ішінде цифрлық форматта 

(campaigning, digitalcampaigning – онлайн петициялар, науқан стратегиясы) қолдау науқандарын 

өткізу

● Жобалар менеджменті / жобаларды басқару – жоба моделін құру, гранттық конкурсқа 

өтінімдер жазу (өтінім құрылымын дұрыс құру), жоба тəуекелдерін есептеу, жоба құрылымын 

түсіну, жобаның мақсаттары мен міндеттерін қызметкерлер жобаны мониторингілеу жəне бағалау 

процесіне кірісуі үшін алдын ала көру

● Стратегиялық ойлау, Стратегиялық жоспарлау

● Бағдарламалар / жобалар тиімділігін бағалау

● Ұйымның қызметін жоспарлау

● Волонтерлермен жұмыс

● Шешендік өнер – өз ойын жеткізе білу, көпшілік алдында сөйлеу

● Стресс-менеджмент, сабырлылық

● Ақпараттық технологиялар

● Сату техникасы

● Нетворкинг

● Эмоционалды интеллект

● Ағылшын тілі -  халықаралық материалдарға қол жеткізу үшін

● Клиентке бағдарлау, қызмет алушыларға есеп беру (жариялылық)

● Есеп жазу (шығармашылық жəне қаржылық)

● Шешім қабылдау дағдылары

● Презентация техникасы 

«Бизнес бизнес болса да, əлеуметтік сектор əлеуметтік сектор болса да, екі жерде де қажет 

өте ұқсас заттар бар. ҮЕҰ-да басқарушылар мен орындаушылар да бар ... ҮЕҰ жұмысы 

əрқашан бизнес-сектормен де байланысты, өйткені көбінесе бұл ақша көзі, сондықтан бір 

тілде сөйлей білу керек» - Амреева Е., оқыту саласының сарапшысы.

«Менеджмент – бұл кəсіби қызметтің бір түрі. Егер қандай да бір ҮЕҰ басшысы болса – бұл 
менеджмент, бұл көшбасшылық, бұл коммуникация болады. Бұл ештеңеге қарамастан, 
адам білуі керек негізгі дағдылар» - Альжанова А., ұйымдастырушылық даму бойынша 
сарапшы.
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«Фандрайзинг жəне ұйымдарды ай сайынғы қайырымдылықтардан, адамдардың тікелей 

тұрақты қайырымдылықтарынан тұрақты қаржыландыруға ауыстырса бəрі біршама 

тұрақты жəне сыртқы қаржыландыру көздеріне азырақ тəуелді болады»- Денисова С., 

оқыту бағдарламалары бойынша үйлестіруші.

«Фандрайзингтің көптеген көздері бар (гранттардан, əлеуметтік тапсырыстардан 
б а с қ а ) :  қ а й ы р ы м д ы л ы қ  к е ш т е р і ,  к р а у д ф а н д и н г »  -  А л ь ж а н о в а  А . , 
ұйымдастырушылық даму бойынша сарапшы.

"(Əлеуметтік кəсіпкерлік туралы) мысалы, ҮЕҰ мүгедектермен жұмыс істеу жүйесін 
(хаттамасын) əзірледі жəне олар табысты; бұдан əрі олар ҮЕҰ-ны басқа өңірлерде 
ақшалай қаражатқа оқыта алады» - Альжанова А., ұйымдастырушылық даму 
бойынша сарапшы.

"(Стратегия туралы) жоспарлау ккжиегі аз болғандықтан, бəрі өзгерген кезде, бəрі 
тұрақты емес, банктік дағдарыс келгенде, бəрі жоғалады жəне тұрақтылық сезімі 
болмайды. ҮЕҰ бір жылға, мүмкін 5 жылға ғана жоспар құрып, стратегия жазады, содан 
кейін не болатыны белгісіз. Менің ойымша, 10-15 жылға «алыс көкжиектерге қарау» 
пайдалы, бұл тенденциялар болашақта қалай болатынын көруге жəне ҮЕҰ 
мақсаттарына сүйене отырып, біз қалаған жəне əсер ете алатын нəрселер туралы 
ойлануға тырысады» - Денисова С., оқыту бағдарламалары бойынша үйлестіруші.

Ұйымдастырушыларға арналған ұсынымдар

Барлық сарапшылардың білім беру бағдарламаларына қатысу тəжірибесі ғана емес, сонымен 
қатар, ҮЕҰ секторы үшін білім беру бағдарламаларын əзірлеу тəжірибесі де бар, сондықтан олар 
білім беру бағдарламаларының тиімділігін қалай арттыру туралы кейбір ұсыныстарды ұсына алды:

● Білім беру бағдарламаларының тиімділігін бағалауды енгізу – сандық көрсеткіштерді 

(қанша адам оқығанын) ғана емес, сонымен қатар, алынған білімнің практикада қалай 

қолданылатынын, бағдарлама қандай əсер еткенін де түсіну керек;

● Бағдарламаның қолжетімді болуы – телефондарға бейімделген онлайн формат болуы 

керек, бірақ интернетке қол жетімділігі қиын аймақтар үшін офлайн формат болуы керек;

● Курстардың практикалық маңыздылығы – оқыту тек теориялық дағдыларды ғана емес, 

сонымен қатар ҮЕҰ алған білімдерін қолдана алатындай практикалық дағдыларды да қамтамасыз 

етуі керек;

● Қатысушыларды тиімді таңдау жəне ақпаратты тарату – кейбір сарапшылардың 

пікірінше, ҮЕҰ көп болған жағдайда, білім беру бағдарламаларына бір ұйымдар қатыса береді. 

Сарапшылар мұндай жағдайдың неліктен қалыптасуы мүмкін екендігі туралы өз болжамдарын 

білдірді: тренингтер тиімділігінің аздығы (нəтижесінде қатысушылар оларды қайта өтуі тиіс), 

ақпараттар қолжетімділігінің тең болмауы (ақпарат бірінші кезекте өтінімді бере алатын ҮЕҰ 

шектеулі санына дейін жетеді);

● Процеске белсенді жəне табысты ҮЕҰ тарту – кейбір сарапшылар алдағы нəтижелі 

ынтымақтастық үшін ҮЕҰ-ға талдау жүргізіп, ең белсенділерін анықтауды, тəжірибе, дағды алмасу, 

ҮЕҰ-ның алдағы жұмысының жоспарын əзірлеу жəне жақсарту үшін үздік оң практикалардың 

коллаборациясын құруды ұсынды;

● Бағыт бойынша ақпараттар беру – нақты, дəл ақпараттар беру, керек емес ақпараттарды 

алып тастау;
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● Жаттықтырушылардың кəсібилігі – тақырыптық оқытуды мамандар жүргізуі керек (яғни, 

адам құқықтары бойынша оқытуды заңгерлердің жүргізуі жəне т.б.);

● Жаттықтырушылардың құзіреті – жаттықтырушыларға арналған тренингтер де қажет. 

Арнайы оқытылған жаттықтырушылар мен жаттықтырушылық тəжірибесі жоқ практиктер 

арасында коучинг арасында айырмашылықтар өте көп. Практикалық тəжірибе мен жаттықтырушы 

/ оқытушы тəжірибесі арасында жақсы тепе-теңдік болуы керек;

● Басшыларға арналған оқытулар – қызметкерлерді оқыту үшін басшыларды оқыту.

«Бізде тəжірибе алмасуға, жаңадан құрылған ҮЕҰ-ға көмектесуге дайын жақсы ҮЕҰ бар. Олар іс-қимыл 

жоспарын жасай алады, тəжірибе алмасады, фандрайзингтің қалай жүргізілетіні, өз қызметкерлерін қалай 

оқытатыны туралы айта алады» - Шабаев Н., сарапшы.

«Үлкен тəжірибесі бар адамдар бар, бірақ басқа адамдарға дұрыс жолмен қалай беру керектігін білмейді 
жəне керісінше, адамдар түсіндіргенде жақсы, бірақ тəжірибесі жоқ, сондықтан да бағдарламалар білім 
беретін емес, қызықты ойын-сауық бағдарламаларына айналып кетеді» - Амреева Е., оқыту саласының 
сарапшысы.

«Оқыту бағдарламаларының тиімділігін бағалау үшін қолданылатын модельдердің бірі – Киркпатрик 
моделі, ол тренингтерден кейін алған білімдерін адам қаншалықты қолдана алатындығы тұрғысынан оқу 
бағдарламаларын бағалауға көмектеседі» - Денисова С., оқыту бағдарламалары бойынша 
үйлестіруші. 

«[онлайн оқыту формасы] бұл болашақтағы формат, ол оқытудың қол жетімділігін күрт арттырады... 
барлық оқыту ұялы телефондарға ауысып жатыр» - Денисова С., оқыту бағдарламалары бойынша 
үйлестіруші.

«Бізде тиімді шеберлік сағаттар, тренингтер өткізе алатын адамдар бар, бірақ олар көбінесе 
шақырылмайды. АБҚО күрделі формалар жасайды, олар шектеулер қойғасын адамдар шығармашылықтан 
қорқады» - сарапшы.

Қолданыстағы оқыту бағдарламалары

Сарапшылардың пікірінше, бүгінде ҮЕҰ-да оқыту үшін көптеген, соның ішінде, тегін 
мүмкіндіктер бар.

Сауалнама барысында соңғы жылдары олардың қолдауы айтарлықтай төмендеген болса да 
USAID жəне Еуразия Қорының бағдарламалары жиі айтылды. Сонымен қатар, сарапшылар 
Еуропалық Комиссия, Еуропалық Одақ, Сорос Қоры, БҰҰ сияқты басқа да танымал халықаралық 
ұйымдардың бағдарламаларын атап өтті.

Сондай-ақ, əртүрлі елшіліктердің даму бағдарламалары, соның ішінде, Америка, Канада, 
Нидерланды елшіліктерінің білім беру бағдарламалары аталды.

Бірнеше сарапшылар АРГО-ның КЕҰ Web-Академиясының білім беру бағдарламасын еске 
салды. Кейбіреулер ҮЕҰ академиясы туралы да білді.

Сондай-ақ, волонтерлер бағыты бойынша білім беретін Ұлттық волонтерлік желі туралы 
айтылды.

Прогрестің маңызды белгісі ретінде сарапшылар Алматы қаласындағы AlmaU 
университетінде азаматтық сектормен байланысты курстардың пайда болуын атап өтті. Əлеуметтік 
кəсіпкерлік бойынша магистратура да бар. 
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«Халықаралық ұйымдар мен мемлекет ҮЕҰ-ға арналған көптеген шеберлік сабақтарын, семинарларды 

өткізеді, өйткені олар одан əрі ынтымақтастық үшін ҮЕҰ əлеуетін дамытуға жəне арттыруға мүдделі» - 

сарапшы.

«Мен Малавиде жұмыс жасағанымда бірнеше жылдай азаматтық қоғамның да тоғысылып жатқанын 
байқауға мүмкіндік болды. Əрине, оқыту үшін аз ғана уақыт бөлінді, бірақ, нəтижесі дəл осындай. Мен 
қоғамдық ұйымдардың сапасы оларды кім жəне қанша оқытқанына байланысты деген қорытындыға 
келдім» - Абсеметова А., азаматтық қоғамды дамыту жөніндегі маман.

Халықаралық тəжірибе 

Сарапшылар, сонымен қатар, басқа елдерде немесе халықаралық деңгейде жүзеге асырылатын 

кейбір бағдарламаларды атап өтті:

● АҚШ елшілігіндегі елдер арасындағы өзара алмасуды ұйымдастыратын бағдарламалар.

● Прага азаматтық Орталығы – Шығыс Еуропа мен Орталық Азияның 12 елінде жұмыс істейді. 

Орталықты Швеция, Чехия жəне АҚШ үкіметі, сондай-ақ, Еуропалық Комиссия жəне Oak 

Foundation қаржыландырады.

● Ресейде ауқымды форумдар, атап айтқанда «Жас көшбасшылар форумы», медиафорумдар 

(Алматыда, Каспий медиафорумы) өткізіледі. Форум жұмыс топтарынан, шеберлік сағаттардан 

тұрады: команда құру, қаржы, команда жасақтау, коммуникация жəне т. б.

● Израильдің үкіметтік емес ұйымдарға бағытталған МАСА бағдарламасы əйелдер 

кəсіпкерлігі, жай кəсіпкерлік, əлеуметтік кəсіпкерлік сынды əр түрлі тақырыптарға бөлінеді.

Сарапшылардың бірі АҚШ-та, мысалы, ҮЕҰ-ға арналған арнайы бағдарламалардың 
қажеттілігі жоқ екенін атап өтті, өйткені, ҮЕҰ, қауымдастықтар, қорлар, кеңестер жүйесі қазірдің 
өзінде жақсы дамыған, тəжірибе алмасу жүріп жатыр, елде азаматтардың қоғамдық процестерге 
тартылуы өте жоғары, жоғары білім деңгейінде кадрлар даярлау жүріп жатыр.
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4. Комплексный доклад по развитию неправительственного сектора в Республике 
Казахстан: доклад/Под ред. Кайдаровой А.С. – Нур-Султан: НАО «Казахстанский институт 
общественного развития «Рухани жаңғыру», 2020

5. Отчет по социальному проекту «Осуществление оценки вклада волонтерской 
деятельности в социально-экономическое развитие страны», Центр прикладных 
исследований «Talap», Министерство информации и общественного развития РК, НАО 
ЦПГИ, 2020

6. Указ Президента Республики Казахстан Об утверждении Концепции развития 
гражданского общества в Республике Казахстан до 2025 года, 2020

https://www.unicef.org/kazakhstan/media/846/file/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20.pdf
https://www.unicef.org/kazakhstan/media/846/file/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20.pdf
https://elorda.info/news/12112020/104349/47001.html
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