
 «26» шілде 2021 жылғы №36 

Грант беру жөніндегі  

Келісімшарттың № 3 Қосымшасы 

 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ЖАН-ЖАҚТЫ СИПАТТАМАСЫ 

I БЛОК  

Жоба туралы жалпы ақпарат 
 

Грантты алушы:  “Жамбыл облысы жастар ұйымдарының Қауымдастығы” заңды тұлғалар бірлестігі 

Грант тақырыбы:  Ұрпақтар сабақтастығын және Қазақстан халқының дәстүрлерін танымал етуді 

қамтамасыз ету жөніндегі шаралар кешенін іске асыру 
Грант сомасы: 19 498 000 теңге 

Жоба мақсаты: Қазақстан халқының сабақтастығына мәдениетін, ана тілін, ұлттық дәстүрлерін сақтауға және 

дамытуға, дәстүрлерді жаңғырту және дамыту проблемасына, ұлттық және мәдени 

бірегейлікті сақтауға, сондай-ақ жастарды өз халқының мәдениетіне, халық 

шығармашылығына тартуға жәрдемдесу. 

Жобаны іске асырудан күтілетін 

нәтиже: 

Халықты мәдени іс-шаралар және қазақ тілінің дамуы туралы хабардар ету.  

Жастар арасынан кемінде 20 мың адамды қамту. Мәдениет саласындағы кемінде 1 мың жас 

дарынға, өз шыққан тегін, ұлттық дереккөздерін  білетін шығармашыл адамға қолдау 

көрсету.Жастарды  қазақ халқының ұлттық дәстүрлерін жаңғырту процесіне тарту; кемінде 

20 мың адамды қамту. 

Қазақстандық жастар арасында ұлттық салт-дәстүрлерді, әдет-ғұрыпты және қазақ тілін 

насихаттау. 

Жобаны іске асыру кезеңінде жетістікке жеткен жастар тарихының көптеген портфолиосын 

құру (кемінде 50 адам). 

Білім беру жүйесінде жұмыс істеу үшін: мектептерде, ОАОО-ларда, ЖОО-ларда және 

жастармен жұмыс істейтін басқа да ұйымдар үшін электрондық әдістемелік құралды әзірлеу 

және тарату. 

Кемінде 20 мың адам қамтылды. 

Қамту - 70 мыңнан астам адам, Ақпараттық қамту – 500 мыңнан астам адам. 
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Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны 

және атауы: 

1. TURANINFO.KZ ақпарат агенттігі 

Бұл жолдар міндетті түрде толтырылуы тиіс. Жобаның мақсаты және күтілетін нәтиже ұтып алынған өтінімн бойынша толтырылады. 

Грант алушы мен грант тақырыбын бас әріппен тырнақшасыз және соңында нүктесіз жазған жөн 

 

II БЛОК  

Жоба командасы туралы ақпарат  
 

Ұйымның штаттық қызметкерлері 

ТАӘ Лауазымы  Байланыс 

ақпараттары 

Міндеттері Жобадағы 

жұмыспен қамтылу 

Дастан Исламбек 

Дастанұлы 
Жоба жетекшісі 

+77011209069 

urpak.sabagtastyg@gmai

l.com  

Жобаның толық жұмысына 

жауапты 

50% 

Исупова Нина Антоновна 

Жоба есепшісі 

+7 777 174 849 

issupova.nina66@gmail.

com  

Жоба бойынша қаржылық 

құжаттар айналымы мен 

есебіне жауапты 

30% 

Серікбай Таңшолпан 

Қанатқызы Қоғаммен байланыс 

жөніндегі маман 

+7 700 243 7542 

Serikbai.tansholpan212

@gmail.com 

 

Жоба бойынша инфографика 

жасау, әлеуметтік желілерге 

салуға жауапты 

30% 

Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар 

ТАӘ Лауазымы  Байланыс 

ақпараттары 

Міндеттері Жобадағы 

жұмыспен қамтылу 

Әбдиев Еркін 

Қайырбекұлы 
Жобаның үйлестірушісі 

+7 747 390 0961 

abdieverkin8@gmail.co

m 

 

Жобаның республикалық 

көлемде жүзеге асырылуына 

жауапты 

30% 

Әбдіқапаров Алмас 

Абайұлы 
Жобаның үйлестірушісі 

+7 747 870 1770 

abajulyalmas@gmail.co

m 

 

Жобаның республикалық 

көлемде жүзеге асырылуына 

жауапты 

30% 

mailto:urpak.sabagtastyg@gmail.com
mailto:urpak.sabagtastyg@gmail.com
mailto:issupova.nina66@gmail.com
mailto:issupova.nina66@gmail.com
mailto:Serikbai.tansholpan212@gmail.com
mailto:Serikbai.tansholpan212@gmail.com
mailto:abdieverkin8@gmail.com
mailto:abdieverkin8@gmail.com
mailto:abajulyalmas@gmail.com
mailto:abajulyalmas@gmail.com
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Жатқанбай Әділет 

Дәулетбердіұлы Жобаның үйлестірушісі 

+7 747 868 8906 

adiletalasuly@gmail.com 

 

Жобаның республикалық 

көлемде жүзеге асырылуына 

жауапты 

30% 

Косубаев Айдос 

Турсынбекович  
Журналист 

+7 707 700 5589 

Aid_nova@mail.ru  

БАҚ мақала жазады 10% 

Тапаева Альбина 

Маратовна 

Сарапшы 

+7 777 584 07 88 Білім беру жүйесінде жұмыс 

істеу үшін: мектептерде, 

ОАОО-ларда, ЖОО-ларда 

және жастармен жұмыс 

істейтін басқа да ұйымдар 

үшін электрондық 

әдістемелік құралды 

әзірлейді 

10% 

Сейдуалиев Шынболат 

Бидилдаевич 
Журналист 

+7 707 540 01 78 БАҚ мақала жазады 10% 

Бұл жолдар міндетті түрде толтырылуы тиіс. Ұйымның барлық штаттық қызметкерлерін және грантты іске асыруға тартылатын 

мамандарды көрсету қажет. 

III БЛОК  

Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары 
 

1 міндет. Ана тілін, ұлттық-мәдени дәстүрлерді сақтау. Өскелең ұрпақты халықты мәдени дәстүрлеріне тәрбиелеу, бастамаларға 

баулу, ұлттық мақтаныш, азаматтық және патриотизмге тәрбиелеуге бағытталған адамгершілік және рухани құндылықтарды 

мәдениет құралдарымен қалыптастыру. Мәдениет саласындағы жас дарындарды, өз шыққан тегін, ұлттық дереккөздерді білетін 

шығармашыл адамдарды қолдау. Ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ету. Сауда орталықтары мен қоғамдық көліктерде Ұлттық 

домбыра күніне арналған «Нағыз қазақ қазақ емес, Нағыз қазақ домбыра» арналған жастар флешмобын ұйымдастыру. Жастардың 

халықтық дәстүрлер мен қолөнерге деген қызығушылығын дамыту. Әдет-ғұрыптар, салт-дәстүрлер, ұлттық мерекелер, халық 

шығармашылығы арқылы әр халықтың мәдениетіне қызығушылықты ояту.  

mailto:adiletalasuly@gmail.com
mailto:Aid_nova@mail.ru
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 Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша 

сипаттамасы)1 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша)2 

Жоспарланып 

отырған 

индикаторлар 3 

Орындау 

мерзімі4 

Шараның 

құны5 

1 Орта білім беру 

ұйымдары арасында 

«Ұлы дала 

өркениеттері» 

байқауын өткізу. 

Білім беру ұйымдары 

ережеге сәйкес 

өтінімдер қалдырып, 

төмендегі әрбір іс-

шараға қатысып және 

әлеуметтік желіге 

жариялап 

#ҰлыДалаӨркениетте

рі хэштегімен белгілеуі 

міндетті:  

Мемлекеттік және орыс 

тілдеріндегі конкурс туралы ереже 

(Тапсырыс берушімен келісу) 

 

Байқауға қатысушы өңірлер  

 

Байқау аясында қатысушыларды  

қамту 

 

Байқау аясындағы іс-шараларды 

ақпараттық жариялау көздері 

 

 

 

 

1 

 

 

 

17 

 

кемінде 50 000 

 

 

5 (Тапсырыс 

берушінің және 

ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 

парақшалары) 

Жоба бойы 3 490 000 

                                                
1 Бұл парақты міндетті түрде толтыру қажет. Шын мәнінде, бұл жобаның негізгі идеясын, мақсатты тобын, жобаның мазмұнын көрсететін жобаның 

мәтіндік презентациясы. 

2 Сапалы индикаторларды көрсету кезінде жобаны іске асыру қорытындылары бойынша олар үшін күтілетін оң өзгерістермен бірге адамдар тобын айқындау 

және олардың жоспарланған санын көрсету қажет. Сандық индикаторларды көрсету кезінде «жобаның іс-шаралары іске асырылғаннан кейін нысаналы 

топтардың әрқайсысында не және қалай өзгереді?», сондай-ақ осы өзгерістерді өлшеу және жоспарланған сапалы нәтижелерге қол жеткізу жолдарын 

ойластыру,сипаттау. 

3 Сандық немесе сапалық индикаторды сандық мәнде көрсету қажет. 

4 Бұл іс-шара жобаның күнтізбелік жоспары бойынша қандай мерзімде өтетінін көрсету қажет. 

5 Жобаның шығысдар сметасына сәйкес осы шараның құнын көрсету қажет. 
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● «Ұлттың тілі,  

дәстүрі, мәдениеті - сол 

ұлттың жаны, жан-

дүниесі» атты жастар 

мен қазыналы 

қарияларымызбен 

кездесу (онлайн / 

оффлайн форматта); 

 

 

●  «Тіл мәртебесі –  

ел мәртебесі» қазақ 

тіліндегі эссе байқауы  

 

 

 

 

 

 

● ҚМДБ және  

барлық облыстардың 

білім басқармалары мен 

оқу орындары 

өкілдерінің қатысуымен 

өткізілетін «Мәдениет 

– ұлттық қайта 

өркендеу коды» атты 

«дөңгелек үстел» 

отырысы:  

Отырыста адамзат 

руханияты мен мәдени 

даму кезеңдері туралы, 

Кездесу қорытындысы бойынша 

өңірлік құзыретті мемлекеттік 

органдар үшін ұсынымдар әзірлеу 

 

Қатысушылар саны 

 

Фотосурет 

 

 

 

Эссе туралы хабарландыру 

 

Тарату көздері 

 

 

Қатысушылар саны 

 

 

 

Бағдарлама  

 

Құзыретті мемлекеттік органдар 

үшін ұсынымдар әзірлеу 

 

Қатысушылар саны 

Фотосурет 

 

 

 

 

 

 

1 ұсыным, 17 өңір 

 

 

 

кемінде 1 000 

 

әрбір іс-шарадан 3 

фотосурет 

 

 

1 

 

2 (әлеуметтік желілер: 

инстаграм, фэйсбук) 

 

кемінде 1 000 

 

 

 

1 

 

кемінде 17 

 

кемінде 1 000 

 

әрбір іс шарадан 3 

фотосурет 
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сондай-ақ қоғамда теріс 

әрекеттерді 

болдырмауға әсер 

ететін ұсынымдар 

жинақталады.  Іс шара 

қорытындысы бойынша 

құзыретті мемлекеттік 

органдарға ұсынымдар 

жолданатын болады.  

 

●  «Талант -  

табиғаттан, талап - 

өзіңнен» кездесуін 

өткізу: 

Спикер ретінде 

шығармашылық топтар 

және тұлғалар 

тартылатын болады. 

Кездесу барысында 

шығармашыл тұлғалар 

жастарға өздерінің 

шығармашылық 

жолдарын қалай 

өткенін айтып береді. 

Іс- шара 

онлайн/оффлайн 

режимінде 

қарастырылады. 

Кездесулер 14 облыс 

және Нұр-Сұлтан, 

Алматы, Шымкент 

қалаларында өткізіледі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кездесулер саны 

 

Қатысушылар саны 

 

Фотосурет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кемінде 17 

 

кемінде 1 000 

 

әрбір іс шарадан 3 

фотосурет 
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●  «Ұлттық  

қолөнер – тәрбие көзі» 

тақырыбындағы көрме: 

Еліміздегі 

эпидемиологиялық 

ахуалға байланысты 

көрме тікелей онлайн 

форматында 

жүргізіледі. 

 

 

●  «Дәстүр мен  

ғұрып» ұлттық 

дәстүрлерін 

насихаттайтын 

театрландырылған 

қойылым; 

Еліміздегі 

эпидемиологиялық 

ахуалға байланысты 

қойылым тікелей 

онлайн форматында 

жүргізіледі. 

 

●  Орта білім беру  

ұйымдарының 

арасында «Нағыз Қазақ 

Қазақ Емес, Нағыз 

Қазақ Домбыра» 

тақырыбында 

 

Көрме саны 

 

Қамтылу аумағы 

 

Бейнежазба 

 

Фотосурет 

 

 

 

 

Театрландырылған қойылымдар 

саны 

 

Театрландырылған қойылымға 

қатысушылардың саны 

 

Бейнежазба 

 

Фотосурет 

 

 

 

 

Қатысушылар саны 

 

Видео есеп жинағы 

 

 

 

 

 

1 

 

17 

 

1 

 

әрбір іс шарадан 3 

фотосурет 

 

 

 

1 

 

 

кемінде 100 

 

 

1 

 

әрбір іс шарадан 3 

фотосурет 

 

 

 

кемінде 1000 

 

1 (электронды 

тасығышта) 
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флешмоб-акциясын 

өткізу: 

Флешмоб-акциясы 

сауда орталықтары мен 

қоғамдық орындарда  

өтеді. 

 

 

●  «Жетістіктің  

тарихы» жастарға дәріс 

өткізу 

Дәрістерді еліміздің  

Тәуелсіздік 

жылдарында табысқа 

жеткен тұлғалар 

жүргізеді 

 

 

●  Жетістікке  

жеткен жастардың 

портфолиосын құру 

 

 

 

 

● Байқау 

жеңімпаздарын 

марапаттау рәсімі. 

Іс-шаралардың барлық 

түріне белсенді 

қатысқан және ең көп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәріс саны 

 

Қатысушылар саны 

 

Бағдарлама 

 

 

 

 

 

Журнал 

 

Журналға енетін жастар саны 

 

Басылып шығатыны 

 

 

Байқау жеңімпаздарының саны 

 

Жүлделер саны 

 

Байқау шеңберіндегі жоғарыдағы 

әрбір іс-шараның өту барысы, 

қатысушылар саны туралы ұйым 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

Кемінде 2 000 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Кемінде 50 адам 

 

100 дана 

 

 

3 

 

3 

 

1 (әр іс-шара 

бойынша) 
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оқушы қамтылған оқу 

орны жеңімпаз атанады. 

Бұл іс -шараларды 

өткізудегі мақсат - 

ана тілін, ұлттық және 

мәдени дәстүрлерді 

сақтауға үлес қосу.  

Байқау қорытындысы 

бойынша бірінші 

орынға 1 млн теңге, 

екінші орынға 500 мың 

теңге, үшінші орынға 

300 мың теңге 

сметалық шығындарда 

қарастырылған. 

басшысының қолымен расталған 

анықтама 

 

 

2 «Ұлы дала 

өркениеттері» атты 

жобаны 

серіктестермен бірлесе 

өткізу 

 

Серіктестермен 

бірлесе өткізу 

жобаның аумақтық 

қамтылуын  

қамтамасыз етуге 

бағытталған.  

 

Әрбір ісшара 

әлеуметтік желіге 

жарияланып 

#ҰлыДалаӨркениетте

Серіктестер саны 

 

Қамтылу 

 

Аумақтық қамту  

 

Серіктестермен жасалатын 

келісімшарт саны 

 

Төмендегі әрбір іс-шараның өту 

барысы, қатысушылар саны 

туралы серіктестердің қолымен 

расталған анықтама 

  

 

 

 

16 

 

кемінде 20 000 адам 

 

17 өңір 

 

16 

 

 

1 (әр іс-шара 

бойынша) 

 

 

 

 

 

 

Жоба бойы 6 400 000 
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рі хэштегімен белгілеу 

міндетті. 

 

Міндетті іс шаралар 

циклдері: 

 

● «Тіл - халық  

қазынасы» атты 

жастар мен қазыналы 

қарияларымызбен 

кездесу (онлайн / 

оффлайн форматта); 

 

 

 

 

 

 

● ҚМДБ және  

барлық облыстардың 

білім басқармалары мен 

оқу орындары 

өкілдерінің қатысуымен 

өткізілетін «Мәдениет - 

рухани жаңғырудың, 

ұлттық кодтың негізі» 

атты «дөңгелек үстел» 

отырысы:  

 

Отырыста адамзат 

руханияты мен мәдени 

даму кезеңдері туралы, 

 

 

 

 

 

 

Бағдарлама  

 

Хаттама 

 

Құзыретті мемлекеттік органдар 

үшін ұсынымдар әзірлеу 

 

Қатысушылар саны 

 

Фотосурет 

 

 

Бағдарлама  

 

Хаттама 

 

Құзыретті мемлекеттік органдар 

үшін ұсынымдар әзірлеу 

 

Қатысушылар саны 

 

Фотосурет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

17 

 

кемінде 17 

 

 

кемінде 500 

 

әрбір іс шарадан 3 

фотосурет 

 

1 

 

17 

 

17 өңір 

 

 

кемінде 500 

 

әрбір іс шарадан 3 

фотосурет 
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сондай-ақ қоғамда теріс 

әрекеттерді 

болдырмауға әсер 

ететін ұсынымдар 

жинақталады.  Іс шара 

қорытындысы бойынша 

құзыретті мемлекеттік 

органдарға ұсынымдар 

жолданатын болады.  

 

●  «Талантты  

тұлғалардың өмірлік 

жолы» кездесуін 

өткізу: 

Спикер ретінде 

шығармашылық топтар 

және тұлғалар 

тартылатын болады. 

Кездесу барысында 

шығармашыл тұлғалар 

жастарға өздерінің 

шығармашылық 

жолдарын қалай 

өткенін айтып береді. 

Іс- шара 

онлайн/оффлайн 

режимінде 

қарастырылады. 

Кездесулер 14 облыс 

және Нұр-Сұлтан, 

Алматы, Шымкент 

қалаларында өткізіледі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кездесулер саны 

 

Жиналысқа қатысушылар саны 

 

Фотосурет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кемінде 17 

 

кемінде 170 

 

әрбір іс шарадан 3 

фотосурет 
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●  Орта арнаулы  

білім беру  

ұйымдарының 

студенттері арасында 

«Нағыз Қазақ Қазақ 

Емес, Нағыз Қазақ 

Домбыра» 

тақырыбында 

флешмоб-акциясын 

өткізу: 

 

Флешмоб-акциясы 

сауда орталығы мен 

қоғамдық орындарда  

өтеді. 

 

●  «Жетістіктің  

тарихы» жастарға дәріс 

өткізу 

 

Дәрістерді еліміздің  

Тәуелсіздік 

жылдарында табысқа 

жеткен тұлғалар 

жүргізеді.   

Акцияның ережесі 

 

Қатысушылар саны 

 

Видео есеп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәріс саны 

 

Қатысушылар саны 

 

Бағдарлама 

1 

 

кемінде 1000 

 

кемінде 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 000 

 

1 

3 «Тіл-халық  

рухы» атты ана 

тілімізде ақпараттық 

ресурстар мен 

әлеуметтік желілерде 

жариялау үшін 

жарияланымдар 

Мақала әзірлеп жариялау 

 

Инфографика 

 

Бейнеролик 

 

 

6 

 

15 

 

1 

 

 

Жоба бойы 555 000 
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дайындау, 

инфографика, 

бейнероликтер, 

мақалалар, жарнама 

әзірлеп жариялау 

(Тапсырыс берушімен 

келісу бойынша) 

 

 Тарату көздері 

 

5 (Тапсырыс 

берушінің және 

ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 

парақшалары) 

4 «Өзге тілдің  

бәрін біл, өз тілінді 

құрметте» атты ана 

тілін дамыту саласында 

SMM белгілі және 

беделді блогерлерді, 

ҮЕҰ тарта отырып, 

онлайн курсын 

ұйымдастыру (Онлайн 

сабақ бағдарламасын 

тапсырыс берушімен 

келісу) 

 

 

Онлайн сабақ 

 

Лектор саны 

 

ҮЕҰ өкілдері 

  

Бағдарлама 

 

Тарату көздері 

 

 

 

 

 

7 

 

2 

 

кемінде 50 

 

1 

 

5 (Тапсырыс 

берушінің және 

ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 

парақшалары) 

Жоба бойы 100 000 

2 міндет. Ұлы домбырашылар: Тәттімбет, Құрманғазы, Жамбыл Жабаев, Дина Нұрпейісова және т.б. туралы 

бейнетаныстырылым өткізу. 

 Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша 

сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспаранып 

отырған 

индикаторлар 

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

5. «Қасиетті домбыра» 

бейнетаныстырылым 

өткізу 

Бейнетаныстырылым 

Тәттімбет, Құрманғазы, 

Ж.Жабаев, 

Бейнетаныстырылым  

 

Бейнетаныстырылым мазмұнын 

өңірлік Мәдениет басқармасымен 

келісу туралы хат  

 

1 

 

1 

 

 

 

Жоба бойы 400 000 
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Д.Нұрпейісова, 

Н.Тілендиев  және т.б. 

белгілі домбырашылар 

туралы болады. 

(Тапсырыс берушімен 

келісу бойынша) 

Ақпараттық қамту 

 

Тарату көздері 

 

кемінде 1 000 

 

5 (Тапсырыс 

берушінің және 

ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 

парақшалары) 

3 міндет. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «Жетістік тарихы» республикалық акциясын 

ұйымдастыру және өткізу. Мәдениет саласындағы іс-шараларды ілгерілету және танымал ету, SMM-ді жылжыту арқылы 

ана тілін дамыту (танымал және беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарту, ақпараттық ресурстар мен әлеуметтік желілерде 

орналастыру үшін басылым дайындау, инфографика, бейнероликтер әзірлеу, мақалалар, республикалық телеарнадағы 

жарнама). 

 Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша 

сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспаранып 

отырған 

индикаторлар 

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

6. 

Қазақстан 

Республикасы 

Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына арналған 

«Жетістіктің тарихы» 

республикалық 

акциясын 

ұйымдастыру және 

өткізу: 

«Жетістіктің тарихы» 

бағыты бойынша 

жетістікке жетуші мен 

оның ұстазы туралы 

мақалалар легі 

жарияланатын болады. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мақалалар саны 

 

Кейіпкерлер 

 

Қамтылу аймағы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

68 

 

17 

 

 

Жоба бойы 4 820 000 
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Осы акция аясында 

бейне өнім 

шығарылады. Бұл 

жастарға қазақ 

халқының салт-

дәстүрлері мен әдет-

ғұрыптарын білуге, 

патриоттық рухты 

оятуға мүмкіндік 

береді. (тапсырыс 

берушімен келісу 

бойынша) 

Бейнеролик 

 

Бейне қаралу саны 

 

Бейнероликті тарату арналары 

 

 

 

 

1 

 

Кемінде 1 000 

 

Тапсырыс берушінің 

және ұйымның ресми 

сайттары, ютуб 

каналы, әлеуметтік 

парақшалары және 

белгілі 2 блогердің 

әлеуметтік 

парақшалары 

4 міндет. Электрондық әдістемелік құралды әзірлеу және тарату 

 Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша 

сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспаранып 

отырған 

индикаторлар 

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

7. 

Білім беру жүйесінде 

жұмыс істеу үшін: 

мектептерде, ОАОО-

ларда, ЖОО-ларда және 

жастармен жұмыс 

істейтін басқа да 

ұйымдар үшін 

электрондық 

әдістемелік құралды 

әзірлеу және тарату. 

(Тапсырыс берушімен 

келісу) 

Сарапшымен әзірленген 

методикалық нұсқаулық  

 

Сарапшы мамандардың 

рецензиясы 

 

Мүдделі мемлекеттік органдарға 

жолдау 

 

Тарату көздері 

1 

 

 

2 

 

 

17 білім басқармалары 

 

 

Тапсырыс берушінің 

және ұйымның ресми 

сайттары, әлеуметтік 

парақшалары 

Жоба бойы 506 000 

Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері 



16 

 Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша 

сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспаранып 

отырған 

индикаторлар 

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

8. 

 Жобаның нәтижесі 

туралы жария есеп 

өткізу 

Видео 

 

Қаралым саны 

1 

 

200 

Қараша 0 

Шарт талаптары бойынша жобаны іске асыру барысы туралы ақпараттық жұмыс 

 
Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша 

сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспаранып 

отырған 

индикаторлар 

Орындау 

мерзімі 

Іс-шара құны 

және 

коммуникация 

арнасы 

9. Медиа жоспар Мақала саны 8 Жоба бойы 604 000 

10. 

Жобаны ілгерілету 

бойынша ақпараттық 

жұмыс 

Қамту саны 500 000 (соның 

ішінде, халықты 

мәдени іс-шаралар 

және қазақ тілінің 

дамуы туралы 

хабардар ету - кемінде 

20 мың адамды қамту) 

Жоба бойы 0 

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін: 

 

Грант алушы:  

Ұйым басшысы _________________ Дастан И.  

                                            М.О. 

«МАҚҰЛДАНДЫ» 

Грант беруші: 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 

Басқарма Төрағасының м.а. 

_________________ Абенова Б. 

Мемлекеттік гранттық қаржыландыру бойынша жобалық кеңсенің директоры 

________________ Киикбаев Ж 


