
 

 

 

 

 

 

 

 

 «_____» ____________2021 ж. № ____ 
1-қосымша 

 

Кімге: «Азаматтық бастамаларды 

қолдау орталығы» коммерциялық емес 

акционерлік 

қоғамына 

Кімнен: «Қызылорда облыстық «Жас 

Ұлан» бірыңғай балалар мен 

жасөспірімдер ұйымы» 

Қоғамдық бірлестігінен 

 

Үкіметтік емес ұйымдар үшін грант беру конкурсына қатысуға өтініш 

 

Осы өтінішті бере отырып, «Қызылорда облыстық «Жас Ұлан» бірыңғай 

балалар мен жасөспірімдер ұйымы» қоғамдық бірлестігі (ары қарай – өтініш беруші) 

«Тарихи-мәдени мұраны қорғау» бағыты бойынша Қоршаған ортаны қорғау, 

өзендер мен ормандарды тазарту, ағаш отырғызу, қоқыстарды сұрыптауды 

үйрету бойынша «Birgemiz: Taza  Álem» жалпыұлттық жобасын жүзеге асыру» 

гранты тақырыбы бойынша үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар беру 

конкурсына (бұдан әрі – конкурс) қатысуға ниет білдіреді және конкурс шарттарына 

сәйкес әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыруға 

келісім береді. 

Өтініш беруші осы арқылы Өтінімнің ішіндегі барлық ақпараттың шынайы 

екендігін, шынайы фактілерге сәйкес келетіндігін растайды және кепілдік береді, 

және өзінің құзыреттілігі, біліктілігі, сапалық және басқа сипаттамалары туралы 

жалған ақпарат беру, авторлық және сабақтас құқықтарды, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген басқа да шектеулерді 

сақтау үшін жауапкершілік туралы хабардар екендігін білдіреді. Өтініш беруші 

жалған ақпарат беру үшін толық жауапкершілікті өз мойнына алады.  

Төрайым                                                                            К. Акмурзаева  

         Толтырған күні «02» шілде 2021 жыл 

 
Орынд. А.Тұрдалиева   

Тел.:+7 702 247 34 98 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ЕДИНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ЖАС ҰЛАН» 

КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

«ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ «ЖАС 

ҰЛАН» БІРЫҢҒАЙ БАЛАЛАР МЕН 

ЖАСӨСПІРІМДЕР ҰЙЫМЫ» 

ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІ 

 



 

 

 

2-қосымша 

 

Өтініш берушінің сауалнамасы 

      

№ 

п/п 

Атауы Ақпарат (сұраныс беруші толтырады) 

1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу) куәлігі туралы анықтамаға немесе 

заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу) туралы куәлікке сәйкес өтініш 

берушінің атауы 

«Қызылорда облыстық «Жас Ұлан» 

бірыңғай балалар мен жасөспірімдер 

ұйымы» қоғамдық бірлестігі 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта 

тіркеу) 

26 наурыз 2013 жыл 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі 130340020477 

4 Нақты мекенжайы Қазақстан Республикасы, Қызылорда 

облысы, Қызылорда қаласы, 120000, 

Әйткеке би көшесі 2 үй 

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы 

ақпарат 

6-13 жас аралығындағы балалар мен 

жасөспірімдер, 14-19 жас аралығындағы 

жастар 

6. Бірінші басшының (болған жағдайда) тегі, 

аты, әкесінің аты, лауазымы, байланыс 

нөмірлері мен электронды мекенжайы 

Төрайым 

Акмурзаева Куляйм Ермекбаевна,  

Тел.: 8 701 674 77 67 

email: Akmyrzaeva71@mail.ru 

7. Бас есепшінің (болған жағдайда) тегі, аты, 

әкесінің аты, лауазымы, байланыс нөмірлері 

(ұялы телефон нөмірімен қоса), электронды 

мекенжайы 

Бегалиева Айсара, 

Тел.: 8 777 958 92 13 

email: aisara5258@mail.ru 

8. Еңбек ресурсы барлығы: 

Оның ішінде: 

56 адам 

 Штаттағы қызметкерлер 3 адам (төрайым, бухгалтер, баспасөз-

хатшысы) 

 Шақырылған мамандар 3 адам 

 Волонтерлер 50 белсенді волонтер 

          

Төрайым                                                                К. Акмурзаева 

         Толтырған күні «02» шілде 2021 жыл 

 

mailto:aisara5258@mail.ru


 

 

 

 

 

 

3-қосымша  

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 

 

1. Ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның ұйымның жарғылық қызметіне сәйкестігінің 

негіздемесі. 

1) Жарғының 3.1 тармағына сәйкес, «Қызылорда облысының «Жас 

Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы» қоғамдық бірлестігінің 

мақсаттары: 

- білім беру ұйымдарында оқушылардың қоғамдық, әлеуметтік, мәдени-

танымдық, шығармашылық белсенділігін жандандыру; 

- мемлекеттік мекемелер мен үкіметтік емес ұйымдардың Қазақстандық 

патриотизмді нығайту мақсатында өзара іс- әрекетін дамыту және әлеуметтік 

серіктестігін нығайту; 

- өз күшімен құрылған ұйымдардағы балалар мен жасөспірімдердің әлеуметтік 

тәжірибесін нығайту;  

-  жеке тұлғаны дамыту, қоғамның белсенді және жауапты және толық 

құқықты мүшесі – демократиялық және зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 

мемлекеттің азаматын тәрбиелеу; 

- әр оқушыға тұлғаның, тұлғаның әлеументендірілуіне нақты мүмкіндіктер 

беріп, жағдай жасау, белсенді оқу-тәжірибелік жұмысқа тарту, оқушыны дербес, 

өзін-өзі таныта алатын тұлға ретінде дамыту; 

- ұлттық дәстүрлерді, салттарды, әдет-ғұрыптар мен тарихи құндылықтарды 

кеңінен насихаттау негізінде Қазақстан халқының мәдениеті мен тілдеріне 

сүйіспеншілік пен құрметті қалыптастыру. 

2) Сонымен қатар, жарғының 3.2-тармағына сәйкес, Бірлестік 

қызметінің мәні: 

- әлеуметтік маңызды бастамаларды жүзеге асыру, білім беру ұйымдарында 

оқитын азаматтардың әлеуметтік тәжірибесін байыту мен дамыту; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес білім мен тәрбие беру 

жұмысын жүзеге асыру; 

- Бірлестіктің қызметін көрсететін оқу, оқу-әдістемелік және анықтамалық 

әдебиеттер, көрнекі құралдар, плакаттар, парақшалар, күнтізбелер және жеке 

ақпараттық-баспа және басқа да баспа-полиграфиялық өнімдер шығару; 

- жарғылық міндеттерді іске асыру үшін жүзеге асырылуы қажет 

коммерциялық емес әлеуметтік, білім беру, экологиялық, спорттық және мәдени-

танымдық іс-шараларды (конкурстар, викториналар, тренингтер, семинарлар, 

акциялар, экспедициялар) және басқа да қызметтерді ұйымдастыру; 

- ақпараттық-әдістемелік қызметтер көрсету; 

- өкілетті және атқарушы мемлекеттік органдарға жастар саясаты саласындағы 

қолданыстағы заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсыныстарды дайындау және енгізу; 

Осылайша, ұсынылған жоба ұйымның жарғылық қызметіне толығымен сәйкес 



келеді. 

3) Сонымен қатар, Ережеге сәйкес, ұйымның қызметі 7 негізгі бағыт бойынша 

жүзеге асырылады: зияткерлік, әскери-патриоттық, экологиялық, еңбек, рухани-

адамгершілік (әлеуметтік белсенділік, волонтерлік), спорттық және құқықтық. 

Осылайша, ұйымның түрлі салаларда жұмыс тәжірибесі бар және жан-жақты 

шығармашылық тұлғаларды тәрбиелеуге бағытталған, бұл «Тәуелсіздік Ұрпағы» 

грантының тақырыбымен толық сәйкес келеді. 

4) Жобаның мақсатты аудиториясына келетін болсақ, ұйымның 

жасөспірімдермен, сондай-ақ жастармен жұмыс істеу тәжірибесі бар. Ұйым қызмет 

еткен жылдар ішінде жүздеген мың мектеп оқушылары мектеп бітіріп, олар әртүрлі 

салада табысты болды. Осылайша, осы жобаны іске асыру өтініш берушінің 

миссиясына, мақсаттарына, қызмет нысанасына, сондай-ақ мақсатты аудиториясына 

толық сәйкес келеді. 

 

2. Өтінің берушінің грант тақырыбы бойынша жұмыс тәжірибесі. 

 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарлама

ның жүзеге 

асырылу 

мерзімі 

Әлеуметті

к жоба 

және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарлам

аның 

атауы 

(негізгі 

қызмет 

түрі) 

Тапсырыс 

берушінің атауы 

(донор) және 

жүзеге асырылған 

әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

географиялық 

қамтылу аймағы 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламан

ың құны 

Әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаның 

нәтижесі 

Мамыр-

қараша 

2019 жыл 

«Балалард

ың 

көзқарасы

н 

құрметтеу

» 

Тапсырыс 

беруші:  

ҚР Ақпарат және 

қоғамдық даму 

министрлігі, 

«Азаматтық 

бастамаларды 

қолдау орталығы» 

КЕАҚ,  

географиялық 

қамту: ҚР барлық 

өңірлері 

10 003 000 

теңге 

 

Жоба аясында балалар мен ата-

аналарға арналған психологиялық 

семинар-тренингтер өткізілді. 

Балалар мен ата-аналар ортақ тіл 

тауып, проблемалық тақырыптар 

туралы сөйлесе алды. Екі 

әдістемелік құрал шығарылды: 

мектеп психологтары және соттарда 

жұмыс істейтін психологтарға 

арналған. Бұл әдістемелік құралдар 

бірегей болып табылады, өйткені 

мектеп психологтарымен де, әсіресе 

соттарда жұмыс істейтін 

психологтармен де жүйелі жұмыс 

жүргізілмейді.  

Қазақстанның жас отбасылары 

арасында "Тату отбасы" фестивалі 

өткізілді. Заңнамаға ұсыныстар 

енгізу мәселесі бойынша 

сараптамалық кездесулер мен 

дөңгелек үстелдер өткізілді. 

Ұсыныстар тиісті мемлекеттік 

органдарға жіберілді. Сонымен 



қатар, әлеуметтік бейнероликтер 

дайындалды. 

Тамыз-

қараша 

2019 жыл 

«Жас 

Ұлан» 

балалар 

мен 

жасөспірі

мдер 

қозғалысы

н дамыту» 

әлеуметтік 

жобасын 

іске асыру 

«Қызылорда 

облысының білім 

басқармасы» ММ 

5 000 000 

теңге 

1) Лот аясында «Жас Ұлан» 

балалар мен жасөспірімдер 

қозғалысының орталығы 

құрылды. Орталық базасында 

волонтерлер тобы іріктелді.  

2) «Өркениет өзені» 

экспедициясы 

ұйымдастырылды. 

3) «Дария жағасындағы 

қаламен» атты тарихи-

мәдени ескерткіштерді 

насихаттау жөніндегі іс-

шаралар жинағы жарық 

көрді. 

4) «Бала би» шешендік өнер 

байқауы ұйымдастырылды. 

5) «Ұланымыз ұлы елдің» 

облыстық слеті 

ұйымдастырылып, оған 300-

ден астам оқушы қатысты. 

6) «Асыл мұра» этнофестивалі 

ұйымдастырылды. 

 

Қызылорда облысының «Жас Ұлан» ББЖҰ» ұйымының мемлекеттік қаражат 

шеңберінде ғана емес, өз қаражаты мен тартылған ресурстар есебінен де іс-шаралар 

мен жобаларды ұйымдастыруда үлкен тәжірибесі бар. Солай, ұйымның қызметі 1 

күнге де тоқтатылмай, мемлекеттің қаржыландыруына тәуелді емес. Мүмкін, соңғы 

3 жылдағы гранттар мен мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды жүзеге асыру 

тәжірибесі соншалықты әсерлі болмаған шығар, дегенмен 9 жылға жуық уақыт 

ішінде ұйым балалар мен жасөспірімдерге арналған көптеген іс-шаралар мен 

жобаларды жүзеге асырып, жас табысты қазақстандықтардың үлкен тобын оқытып 

шығарды. Қызылорда облысының «Жас Ұлан» ұйымының түлектері арасында 

журналист, тележүргізуші Кеңшілік Ғалым, Қазақстан Азаматтық Альянсы 

директорының орынбасары Аманжолов Бекарыстан, журналист, тележүргізуші Тен 

Ирина, актер Махамбетов Ғалымжан, «АРАЛас» КВН командасының ойыншылары, 

журналист, продюсер Әбілдаева Айсәуле және басқа да табысты түлектер бар. 

Осы жоба шеңберіндегі барлық іс – шараларды серіктесіміз – «Жас Ұлан» 

ББЖҰ» республикалық қоғамдық бірлестігімен өткізу жоспарлануда, олардың бүкіл 

Қазақстан бойынша тармақталған желісі бар. Айта кетейік, бұл республикалық 

мәртебесі бар жалғыз балалар ұйымы. Қазіргі уақытта Ұйымның қолдауымен 7 

филиал мен 10 қоғамдық бірлестік жұмыс істейді, ал Ұлттық білім беру деректер 

қорының деректері бойынша қозғалыс қатарында 1,6 млн. астам оқушы бар. Бүгінгі 

таңда ұйым құрылымында 5000-нан астам тәлімгерлер мен ұйымдастырушы-

педагогтар жұмыс істейді. 



«Жас Ұлан» ББЖҰ» РҚБ ҚР Президенті жанындағы Жастар саясаты жөніндегі 

Кеңестің, жастар саясаты жөніндегі Үйлестіру Кеңесінің, "Nur Otan" партиясы 

жанындағы балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі Кеңестің, ҚР Қорғаныс 

Министрлігі жанындағы әскери-патриоттық тәрбие жөніндегі Үйлестіру Кеңесінің, 

Парламент Сенаты жанындағы жастар саясаты жөніндегі Кеңестің, ҚР Ақпарат және 

қоғамдық даму министрлігі жанындағы жастар проблемалары жөніндегі Кеңестің 

және басқа да органдардың мүшесі болып табылады. 2017 жылы «Жас Ұлан» 

ББЖҰ» РҚБ «Балалар және Жастар бастамаларын қолдау» номинациясы бойынша 

ҮЕҰ үшін сыйлықтың жеңімпазы атанды. Ұйым төрайымы Д.Сәдуақасова ҚР 

Президенті Н.Назарбаевтың құрмет грамотасымен марапатталды.  

2019 жылғы мамырда Қостанай қаласында өткен Қазақстан-Ресей волонтерлер 

форумында ұйым төрайымы Д.Сәдуақасова Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың 

алдында мектеп волонтерлігін дамыту, сондай-ақ ұйымның қызметін таныстырды. 

2019 жылы «Жас Ұлан» ұйымы азаматтық қоғамды дамытуға және ГҚО 

гранттары шеңберінде жобаларды тиімді іске асыруға қосқан үлесі үшін қоғамдық 

дамудың экс-министрі Д.Кәлетаевтан алғыс хатпен марапатталды. 

2020 жылы ұйым төрайымы Д.Сәдуақасова Президент Қ.Тоқаевтың алдында 

волонтер жылының жабылуында ГҚО гранты аясында жүзеге асырылған «Birgemiz: 

Asyl Mura» жалпыұлттық жобасын іске асыру қорытындысымен таныстырып, сөз 

сөйледі. 

Сонымен қатар, «Жас Ұлан» ұйымының өз интернет-ресурсы бар - zhasulan.kz, 

сондай-ақ Instagram, Facebook, Vkontakte, Telegram әлеуметтік желілеріндегі 

парақшалар арқылы еліміздің жастарын және жұртшылығын осы жобаға белсенді 

тартуға болады. 

3. Өтініш берушінің әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаны жүзеге асыруға арналған материалдық-техникалық 

базасының болуы. 

Кеңсе: Ұйым Қызылорда облыстық оқу-әдістемелік орталығы базасында 

жұмыс жасайды. 

Техника: Ұйымның балансында төмендегідей ұйымдастыру техникасы бар: 

Compaq ноутбук - 1 дана 

MFP 3/1 HP-де - 1 дана 

JBL Partybox 300 портативті аудио жүйесі - 1 дана 

Sony Alpha сандық камерасы - 1 дана 

A3 Epson L1800 форматындағы түсті принтер - 1 дана 

Радиобайланыс құралы TDX F-560 - 6 дана 

Шот: Ұйымның «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның филиалында ағымдағы 

шоттары бар: 

- ИИК: KZ659260702184287000 (теңге). 

Ұйымның салық берешегі және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 

бойынша берешегі жоқ. 

Қаржылық әлеует: Ұйымның жобаны одан әрі іске асыруға көмектесуге 

дайын сенімді әріптестері мен демеушілері бар. 



4. Өтініш берушінің жобалық тобының құрамы (жобаланған 

әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға 

тартылатын қызметкерлер). 

Жобалық топ 

мүшесінің 

(болған 

жағдайда) 

аты-жөні 

Лауазымы Қызметкердің әлеуметтік 

жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарлама 

міндетіне сәйкес жұмыс 

тәжірибесі, жобалардың 

атауы және оларды жүзеге 

асырудағы рөлін көрсете 

отырып 

Жұмыс 

тәжірибесі 

(жылдардың 

санын 

көрсету) 

Әлеуметтік 

жобадағы 

және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламад

ағы 

міндеттері, 

жауапкершіл

ігі 

Акмурзаева 

Куляйм 

Ермекбаевна 

 

Төраға 2013 жылдан бастап Ұйым 

басшысы, Аға тәлімгерлер 

мен педагог-

ұйымдастырушыларға 

арналған көптеген әдістемелік 

нұсқаулықтар мен 

жинақтардың авторы. Білім 

беру саласында үлкен 

тәжірибесі бар, сондай-ақ 

Қызылорда облысының «Жас 

Ұлан» ББЖҰ» ҚБ 9 жылға 

жуық басшылық етеді. 

Бірнеше рет Білім 

Министрінің, Ақпарат және 

қоғамдық даму вице-

министрінің, "Nur Otan" 

партиясы төрағасының 

орынбасары М. Әшімбаевтың 

және т. б. алғыс хаттарымен 

марапатталған. 

30 жыл 

 

  

Стратегиялық 

көшбасшылы

қ 

және шешім 

қабылдау. 

Барлық 

сыртқы 

байланыстар 

мен қарым-

қатынастарды 

(серіктестер, 

демеушілер) 

жүзеге асыру. 

Жобаны 

үйлестіру. 

Қаржылық 

жауапкершілі

к 

Ыдырыс 

Белбайлы Диар 

Маратұлы 

 

Жоба 

үйлестірушісі 

Мамандығы бойынша 

журналист. Еңбек жолын 

“studentmedia.kz” сайтының 

тілшісі болып бастаған. Әрі 

қарай "kazaknews.kz" 

ақпараттық агенттігінде 

жұмыс істеді. 2020 жылы 

"Birgemiz:Asyl Mura" 

жалпыұлттық жобасының 

үйлестірушісі болды. 

4 жыл  Жобаның 

үйлестірушіс. 

Басқа 

өңірлердің 

өкілдерімен 

өзара 

әрекеттесуге 

жауапты 

Серік Бағлан 

Саматқызы 

Баспасөз 

хатшысы 

Қарағанды облысы Төтенше 

жағдайлар департаментінің 

баспасөз қызметінде жұмыс 

3 жыл Жобаның 

баспасөз 

хатшысы. 



 тәжірибесі бар. 2019 жылдың 

мамыр айынан бастап - «Жас 

Ұлан» ББЖҰ» РҚБ баспасөз 

хатшысы. Әлеуметтік 

желілерде және танымал 

БАҚ-та кеңінен жарияланған 

Birgemiz: Asyl Mura, 

Birgemiz: Taza Alem сияқты 

ірі жалпыұлттық жобаларда 

баспасөз хатшысы ретінде 

жұмыс істеді. 

Жобаны БАҚ-

та, әлеуметтік 

желілерде 

ақпараттық 

жариялау, 

ақпараттық 

серіктестерме

н өзара 

әрекеттесу. 

Рахмет Алихан 

Алмасбайұлы 

 

Жоба 

менеджері 

Әлеуметтік жобалар 

үйлестірушісінің, 

волонтерлер командаларын 

басқаруда тәжірибесі бар. 

Осылайша ол EXPO 2017 

кезінде супервайзер болды. 

2020 жылы Birgemiz: Taza 

Alem жалпыұлттық 

жобасында жұмыс істеді, 

оның шеңберінде әлеуметтік 

іс-шаралар мен ивенттерді 

ұйымдастыру бойынша үлкен 

тәжірибеге ие болды. 

3 жыл Жоба 

бойынша іс-

шараларды 

ұйымдастыру. 

Жобаны 

логистикалық 

қолдау. 

Бегалиева 

Айсара 

Есепші 2015 жылдан бастап 

Қызылорда облысының «Жас 

Ұлан» ББЖҰ» ҚБ бухгалтері 

болып жұмыс істейді. Жалпы 

еңбек өтілі 30 жыл. ГҚО 

гранттары бойынша жұмыс 

тәжірибесі бар.  

28 жыл Қаржылық 

құжаттамалар

ды жүргізу, 

есеп беру. 

 
Барлық қызметкерлер әртүрлі жастағы және әлеуметтік топтағы балалармен 

және жастармен жұмыс жасауда үлкен тәжірибеге ие.  

Сондай-ақ, жобаға қосымша мамандар, өңірлерде, сондай-ақ облыс 

орталықтарында үйлестірушілер тартылады. «Жас Ұлан» ұйымының 

Қазақстанның әрбір өңірінде, облысында, ауданында, ауылында өкілдіктері бар. 

Осылайша, аталған жобаны бүкіл республика аумағында жүзеге асыру қиындық 

тудырмайды. 

Сонымен қатар, ұйымның әрбір өкілдігінде «Жас Ұлан» белсенділерінен 

құралған волонтерлік штабтар жұмыс істейді. Штабтың жұмыс жасауы 

жасөспірімдердің алдында тұрған мәселелер мен міндеттерді шешу кезінде 

еріктілердің әлеуетін тартуға мүмкіндік береді. ҚР бойынша «Жас Ұлан» 

волонтерлер саны - 3000 адамнан кем емес, ал Қызылорда облысындағы волонтерлер 

саны – 200-ден кем емес. 

Сонымен қатар, Қызылорда облысының «Жас Ұлан» ұйымы өзінің 

zhasulan.kz интернет-ресурсына, сондай-ақ Instagram, Facebook, Vkontakte, 



Telegram әлеуметтік желілерінде ресми парақшаларға ие, бұл арқылы жастар және 

жұртшылықтың осы жобаға белсенді қатысуын қамтамасыз етуге болады. 

Осылайша, жоғарыда айтылғандар осы жобаның іске асуы үшін ұйымның 

адами, уақытша, зияткерлік және басқа да ресурстардың жеткілікті саны бар екенін 

растайды. 

5.  Үкіметтік емес ұйымның тиісті өңірдегі жұмыс 

тәжірибесі (жергілікті атқарушы органдардың Жоспарында көзделген 

грант тақырыбына өтінім берілген жағдайда толтырылады). 

Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуы 

жоспарланған өңірдегі жұмыс тәжірибесін сипаттаңыз. 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

жүзеге асырылу 

мерзімі 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

атауы (негізгі 

қызмет түрі) 

Тапсырыс берушінің 

атауы (донор) және 

жүзеге асырылған 

әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның 

географиялық 

қамтылу аймағы 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

құны 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

нәтижесі 

 

Төрайым                                                                            К. Акмурзаева  

 

Толтырған күні «02» шілде 2021 жыл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 – қосымша  

 

 

Ұсынылып отырған әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның мазмұны 

 

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

 

Әлеуметтік жобаның 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

мақсаты 

Қоршаған ортаны қорғауға және экологиялық қауіпсіздікке 

бағытталған экологиялық қозғалыстармен өзара әрекеттесуді 

қамтамасыз ету. Азаматтарды қоршаған ортаны қорғау, 

өзендер мен ормандарды тазарту, ағаш отырғызу саласындағы 

волонтерлық шараларға тарту. 

Әлеуметтік жобаның 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

міндеттері 

1. Экологиялық жауапкершілікті насихаттауды 

ұйымдастыру және белсенді экологиялық позицияны 

қалыптастыру. 

2. Халықтың экологиялық проблемалар туралы білімдерін 

кеңейту және экологиялық сана мен мәдениетті арттыру 

бағытында ақпараттық-ағартушылық және ағартушылық 

іс-шараларды ұйымдастыру. 

3. Республика тұрғындарының назарын экологиялық 

проблемаларға аудару және экологиялық белсенді 

позицияны ынталандыру мақсатында жоспарланған іс-

шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру. 

4. Волонтерлерге экологиялық бағдар берудің білімдері мен 

дағдыларын көрсету мақсатында сайыстық іс-шаралар 

ұйымдастыру және өткізу. 

5. Жобалық іс-шараларға ақпараттық қолдау көрсету және 

PR науқанын ұйымдастыру. 

Ұсынылатын қызмет 1. Экологиялық жауапкершілікті насихаттауды ұйымдастыру 

және белсенді экологиялық позицияны қалыптастыру. 

1.1 Экологиялық ақпараттандыру туралы 

бейнематериалдар сериясы әзірленеді. Кемінде 5 видео. 

1.2 Eco-Festival өткізіледі - іс-шаралар кеңістігі 

шығармашылық, білім беру, экологиялық 

бағдарламалармен толтырылады. Қамту - кем дегенде 100 

адам. 

1.3 Экологиялық белсенділермен бірлесіп экологиялық 

тақырыптарға арналған подкасттар сериясы әзірленеді.          

5-тен кем емес. 

2. Халықтың экологиялық проблемалар туралы білімдерін 

кеңейту және экологиялық сана мен мәдениетті арттыру 

бағытында ақпараттық-ағартушылық және ағартушылық іс-

шараларды ұйымдастыру. 

2.1 «Eco-Camp» экологиялық лагері Павлодар облысында       

3 күн көлемінде ұйымдастырылады. Кемінде 100 

қатысушы. 



2.2 Экология туралы ақысыз экологиялық білім беру 

тренингтері бүкіл Қазақстан бойынша өтеді. Қамту - кем 

дегенде 1000 қатысушы. 

2.3 Экологиялық этика мен мәдениетті қалыптастыру 

бойынша онлайн-видео курстар жасалады. Кем дегенде 5 

бейне курс. 

3. Республика тұрғындарының назарын экологиялық 

проблемаларға аудару және экологиялық белсенді позицияны 

ынталандыру мақсатында жоспарланған іс-шараларды 

ұйымдастыру және өткізу. 

3.1 Экологиялық саналы өмірді насихаттауға арналған 

экологиялық бейнероликтердің республикалық сайысы 

өткізіледі. Қамту - кем дегенде 20 қатысушы. 

3.2 «Бірыңғай іс-қимыл күні» акциясы бүкіл әлемде 

экологияға байланысты күндер өткізіледі, мысалы, 22 

қыркүйек - Дүниежүзілік автомобильдерден бас тарту 

күні, 23-27 тамыз - Дүниежүзілік су апталығы, 18 

қыркүйек - Халықаралық жағалау аймағын тазарту күні.                                

Қамту - кем дегенде 100 қатысушы. 

3.3 «Өз ағашыңды отырғыз» атты ағаштар мен көшеттер 

отырғызу іс-шараларының сериясы өтеді.                                     

Қамту - кем дегенде 300 қатысушы. 

3.4 «Дармарка - заттарға екінші өмір сыйла» акциясы 

өткізіледі. Кемінде 5 акция. 

4. Еріктілерге арналған экологиялық бағдар бойынша білім мен 

дағдыларды көрсету мақсатында конкурстық іс-шараларды 

ұйымдастыру және өткізу. 

4.1 «Жүгір және тазала» республикалық, облыстық, 

аудандық плогингтер сериясы өткізіледі. Қамту - кем 

дегенде 200 қатысушы. 

4.2 «Не? Қайда? Қашан?» атты экологиялық турнирі 

өтеді.  Жобаның еріктілері арасындағы экология 

бағытындағы білім деңгейін тексеру. Қамту - кем дегенде 

50 қатысушы. 

4.3 «Eco Alem» экологиялық үстел ойыны бойынша 

чемпионат өткізіледі. Қамту - кем дегенде 100 қатысушы. 

4.4 Экологиялық тақырыпта комикстер жасауға сайыс 

өткізіледі. Қамту - кем дегенде 30 қатысушы. 

5. Жобалық іс-шараларға ақпараттық қолдау көрсету және PR 

науқанын ұйымдастыру 

5.1 Жобаның бренд амбассадорлары (экоамбассадорлар) 

қатысады. Кем дегенде 3 амбассадор. 

5.2  Келесі әлеуметтік желілерде арнайы парақшалар  

ашылады: Facebook, Instagram, Telegram, Youtube - 

халық арасында экологиялық еріктілер қозғалысын 

кеңінен насихаттау. Қамту - кем дегенде 10 000 

жазылушы. 

Территориалық қамту ҚР барлық аймақтары: 14 облыс, Нұр-Сұлтан, Алматы және 

Шымкент қалалары 

Мақсатты топтар 6-дан 14 жасқа дейінгі балалар, 14-тен 28 жасқа дейінгі 

жастар, 28-ден 40 жасқа дейінгі ересектер. 



Күтілетін нәтижелер  Осы жобаның нәтижесінде мектеп оқушылары мен 

жастар қоршаған ортаны ластау мәселесіне, сондай-ақ 

табиғатты қорғауға назар аударады. Олар бұл мәселені 

шешу үшін шаралар қабылдап, нәтижесін көріп, 

әлеуметтік жауапкершіліктері мен экологиялық 

мәдениеттерін арттырады. Дәл осы кезеңде тұлғаның 

қалыптасуы және адамзат мәдениетінің, оның ішінде 

экологиялық мәдениетінің қалыптасуы жүреді. 

 Заманауи экологиялық тенденциялар жастар арасында 

кеңінен танымал болады. 

 Жалпы оқушылар мен жастардың экологиялық 

қауіпсіздік туралы хабардарлығы артады. 

 Кем дегенде 100 түрлі экологиялық іс-шараларды 

ұйымдастырылады. 

 Қоршаған ортаны насихаттау және құрметтеу туралы 

бейнематериалдар циклын әзірлеу ел тұрғындарының 

экологиялық мәдениеті мен білімін арттырады. Кемінде 5 

видео. 

 Ақпараттық қамту - кем дегенде 2 миллион адам 

 

2. Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асырудың 

негіздемесі 

 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарлама 

шешетін 

мәселелер 

бойынша 

ағымдағы 

жағдайды 

сипаттау 

Қазақстанда көптеген өзекті экологиялық проблемалар бар. 

Қоршаған ортаны қорғау және жақсарту, қоғамдық сананы 

«жасылдандыру» және экологиялық кеңейтілген модернизациялау 

бойынша көптеген міндеттерді шешу қажет. 

Қазақстан Республикасындағы экологиялық проблемалар климаттың 

өзгеруі және жаһандану сияқты жалпы сынақтармен, сондай-ақ 

Қазақстанның ауыр экологиялық мұрасымен, елді индустрияландырудың 

жағымсыз салдарымен және тұтынушылар әдеттерінің өзгеруімен 

байланысты.  

• 2021 жылға арналған ластану индексі рейтингі бойынша Қазақстан 

әлемдегі ең лас елдерде 110 арасында 25-ші орында тұр (біздің еліміздегі 

ластану индексі - 75,15). 

• Қазақстандағы қоршаған орта жағдайы ЕАЭО елдеріне қарағанда 

нашар болып шықты. Біздің мемлекет экологиялық тиімділік индексі 

бойынша 101-ші орында. Қазақстанның көршілері - Нигерия және Самоа. 

Рейтингті Йель университетінің экологиялық саясат және құқық 

орталығы Дүниежүзілік экономикалық форуммен бірлесіп жасады. Ол 

елдердің БҰҰ-ның тұрақты даму мақсаттары мен Париж климаттық 

келісіміне қаншалықты жақын екендігін анықтау арқылы экологиялық 

саясаттың тиімділігін бағалайды. 

 Біздің еліміздегі негізгі проблемалардың бірі - қатты тұрмыстық 

қалдықтарды қайта өңдеудің төмен пайызы. Бүгінгі күні еліміздегі 3,5 

мың қоқыс алаңында 120 миллион тоннадан астам қатты қалдықтар 

жинақталған және жыл сайын 5 миллион тоннадан астам қатты 

қалдықтар пайда болған.  2016 жылдан бастап өңдеудің өсуі байқалады - 

2,6% -дан 14,9% -ға дейін.          Бірақ бұл жеткіліксіз. 

Көптеген экологиялық проблемалардың ішінде қоқыс (тұрмыстық 

қалдықтар) проблемасы әсіресе өзекті болып табылады. Әрбір жер үшін 

жылына орта есеппен 8 тонна қалдық бар деп есептелген, ал дамыған 



елдерде бұл көрсеткіш 12 тоннаға жетеді. 95% өндірістік қалдықтардан, 

қалған 5% тұрмыстық қалдықтардан келеді. Жылына 400 миллион 

тоннаға жуық тұрмыстық қалдықтар полигондарда шіриді, топырақ пен 

жер асты суларын ластайды, ал өртеніп, улы заттарды ауаға лақтырады. 

Сонымен бірге, азық-түлік және ауылшаруашылық қалдықтары (45%), 

пластмасса (15%), металл (12%), шыны (8%) едәуір бөлігін құрайды. 

Қазақстанда қазіргі кезде барлық қоқыстар полигондарға 

шығарылуда және олар негізінен кез-келген мегаполистен 10-20 км 

радиуста орналасқан, түтіні кейде бүкіл қаланы басып қалады. Бірде-бір 

полигон қоқысқа арналған санитарлық-экологиялық стандарттарға 

сәйкес келмейді. Барлық қалаларда, әдетте, Алматы мен Нұр-Сұлтан 

қалаларын қоспағанда, бір қалалық үйінді бар, олардың әрқайсысының 

маңында 4 бөлек үйінділер бар. 17 ірі қаланың әрқайсысында қоқыс 

полигонына түсетін қоқыс мөлшері тәулігіне 1000 тоннаны құрайды, тек 

Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларын қоспағанда, бұл көрсеткіш тәулігіне 

1200-ден 1500 тоннаға дейін. 

Осылайша, бүкіл Қазақстан бойынша жыл сайын 5 миллион тоннадан 

астам қоқыс шығарылады. Оның ішінде 5% -ы ғана қайта өңделеді. 

Қазақстанның табиғаты әр алуан және бай, сондықтан мұнда 

көптеген жануарлар тіршілік етуі ғажап емес. Алайда олардың кейбірінің 

халқы тез құлдырауда. Бұған табиғи апаттар мен адам факторы әсер етті. 

Президент Қасым Жомарт Тоқаев өзінің Қазақстан халқына 

жолдауында қоршаған ортаны қорғаудың бірқатар шараларын, оның 

ішінде болашақ ұрпаққа экологиялық білім беруді айтты. 

Қысқа уақыт ішінде ұрпақты тәрбиелеу мүмкін емес, өйткені жас 

ұрпақты тәрбиелеу уақытты және мұқият әдістерді қажет етеді. 

 Бүгінгі күні адамзат бұрын-соңды болмағандай табиғатқа деген 

көзқарасын өзгерту және жаңа ұрпаққа тиісті тәрбие мен білім беруді 

қамтамасыз ету қажеттілігі туралы мәселе тұр. Қоғамның ұлттық және 

әлемдік дамуының негізі адам мен табиғат үйлесімділігі болуы керек. Әр 

адам тек табиғатпен, мүмкін оның Жер планетасында тіршілік етуі керек 

екенін түсінуі керек. Қазір Қазақстанда елдің экологиясын жақсарту үшін 

қолайлы жағдайлар жасалуда. 

• Жаңа Экологиялық Кодекстің жобасы Мәжілісте таныстырылды. 

Ал 2020 жылдың 3 ақпанында республиканың барлық аймақтарынан: 

қоғам белсенділерінен, еріктілерден, мемлекеттік органдар мен 

халықаралық ұйымдардың өкілдерінен алғашқы республикалық 

республикалық экослет өтті. Бұл кездесуде Қазақстанның белсенділері 

мен еріктілерінің экологиялық бастамаларын қамтитын Жол картасы 

әзірленді. Экослетке «Жас Ұлан» ұйымының төрағасы да шақырылды 

және ол спикер ретінде балалар мен жасөспірімдердің экологиялық 

мәдениетін қалыптастыру саласындағы біздің тәжірибемізбен 

таныстырды. 

• 2019 жылдың шілдесінде #birge #tazaqazaqstan сияқты 

хэштегтермен экологиялық қозғалыс басталды. 

• Атырау облысында қалдықтарды қайта өңдейтін зауыт ашылды. 

• «Birgemiz Taza Alem» жалпыұлттық жобасы жүзеге асырылды. 

• Экоамбассадорлар пулы құрылды, оның құрамына ұйым төрағасы 

Д.Садвакасова да кірді. 

 Алайда, қоршаған ортаны қорғау және жақсарту бойынша 

шешілетін мәселелер әлі де көп. 



Соған қарамастан, қоршаған ортаны қорғау мен жақсарту, қоғамдық 

сананы «жасылдандыру» және экологиялық кеңейтілген 

модернизациялау бойынша шешілетін көптеген міндеттер бар. Ең жақсы 

мамандарды, білімі, еркі, қоршаған ортаға деген ынтасы бар адамдарды 

тарту керек. Бұл ерікті жастардың қатысуынсыз мүмкін емес. Бұл 

мәселелерді шешуге ең алдымен жастар мүдделі - олар болашақ әлемде 

өмір сүреді. 

Осыған байланысты мектеп оқушылары мен жастарға экологиялық 

білім беру мәселесі өте өзекті болып табылады. 

Зерттеулердің 

статистикалы

қ деректеріне 

және (немесе)  

оның ішінде 

меншікті 

деректерге 

сілтемелер 

Ғаламтордағы жарияланымдарға сілтемелер: 

 Гусенов А. Қазақстандағы қалалардың тұрмыстық қалдықтармен 

ластануының заманауи мәселелері 

https://videouroki.net/razrabotki/sovriemiennyie-probliemy-

zaghriaznieniia-ghorodov-kazakhstana-bytovymi-otkhodami.html 

 Әлемдегі және Қазақстандағы тұрмыстық қатты қалдықтардың 

мәселелері 

https://studwood.ru/1148267/ekologiya/problema_bytovyh_othodov_kazahst

ane_mire 

 Планетаның қоқыспен ластануы: ғаламдық проблема 

https://www.mirprognozov.ru/prognosis/climate/zagryaznenie-planetyi-

musorom-globalnaya-problema/ 

 Орталық Азия аймақтық экологиялық орталығы.                                                         

Орталық Азия елдеріндегі экологиялық білім- http://gbpp.org/wp-

content/uploads/2014/12/6_sbornik.pdf.  

 

Ғылыми әдебиеттер: 

 Розенберг А.Г., Кудинова Г.Э. Экологиялық білім беру 

модельдеріне шолу. 

 Жилбаев Ж.О., Моисеева Л.В Қазақстан Республикасының 

экологиялық білім беру тұжырымдамасын іске асыру. 

   «Экоәлем» бағыты аясында өтініш берушінің балалармен 

және жасөспірімдермен жұмыс жасау тәжірибесіне 

негізделген бақылаулар. 

 

1) Консультациялар: 

 «Оператор РОП» ЖШС серіктестерімен кеңесу  

 Қызметтің негізгі бағыттары: қалдықтарды (өнімдерді) 

жинау, тасымалдау, өңдеу және жоюды ұйымдастыру. 

 Қазақстанның экологиялық ұйымдары қауымдастығының 

серіктестерімен кеңесу. 

 Серіктестермен кеңес - «Recycle Birge» экологиялық жобасы. 

Қызметтің негізгі бағыттары: экологиялық білім беру және 

эко-кеңес беру. 

 Экоамбассадорлармен кеңес: Куспанова Асель, Бердыкулова 

Анар, Касымова Мариям и Аббас Мирас. 

Мақсатты 

топтың 

қажеттіліктер

ін анықтау 

бойынша 

жұмыс 

Қажеттіліктерді бағалау: Қазақстанда экономиканың өсуі және 

жалғасып жатқан урбандалу қатты тұрмыстық қалдықтар көлемінің жыл 

сайын артуының себепкері болып табылады. KazWaste қалдықтарды 

басқару бойынша қазақстандық Ассоциациясының мәліметтері 

бойынша, ҚР-да жыл сайын 6 млн тоннаға дейін қатты тұрмыстық 

қалдықтар (ҚТҚ) жиналады, оның 11% жуығы ғана өңделеді, қалғаны 

https://videouroki.net/razrabotki/sovriemiennyie-probliemy-zaghriaznieniia-ghorodov-kazakhstana-bytovymi-otkhodami.html
https://videouroki.net/razrabotki/sovriemiennyie-probliemy-zaghriaznieniia-ghorodov-kazakhstana-bytovymi-otkhodami.html
https://studwood.ru/1148267/ekologiya/problema_bytovyh_othodov_kazahstane_mire
https://studwood.ru/1148267/ekologiya/problema_bytovyh_othodov_kazahstane_mire
https://www.mirprognozov.ru/prognosis/climate/zagryaznenie-planetyi-musorom-globalnaya-problema/
https://www.mirprognozov.ru/prognosis/climate/zagryaznenie-planetyi-musorom-globalnaya-problema/
http://gbpp.org/wp-content/uploads/2014/12/6_sbornik.pdf
http://gbpp.org/wp-content/uploads/2014/12/6_sbornik.pdf


жүргізу 

туралы 

ақпарат  

қоқыс үйінділерінде сақталады. Бүгінде бұл елдегі ең өткір экологиялық 

проблемалардың бірі, оны шешу бойынша жаңа тәсілдер әзірлеуді талап 

етеді. 

Экоактивистер тап болып отырған проблемалардың ішінде мыналар: 

жұртшылықтың экологиялық мәдениет және оның елдің дамуындағы 

рөлі туралы аз хабардар болуы, азаматтардың экологиялық қызметке 

қатысуы үшін ынталандырудың болмауы. 

"Жас Ұлан" ұйымы 10 жылдан бері табысты жұмыс істеп келеді және 

7 бағыт бойынша жұмыс жүргізуде, 2015 жылдан бастап JasUlanTeam 

белсенділері қатарынан еріктілер штабы жұмыс істейді. Ұйым 

қызметінің бағыттарының бірі "Экоәлем" болып табылады, оның 

шеңберінде балалар мен жасөспірімдерге экологиялық білім беру 

бойынша жұмыс жүргізіледі. Бірнеше жыл бойы ол "Өркен" экологиялық 

жобасын сәтті жүзеге асырды, онда қатысушыларға мектепте қарапайым 

шамдарды энергия үнемдейтін шамдарға ауыстыру және ай сайын электр 

энергиясын тұтыну деңгейінің қаншалықты өзгергенін бақылау 

ұсынылды. Бұдан басқа, 2019 жылы ұйым "жастар арасында әлеуметтік 

жауапкершілікті тәрбиелеу және экологиялық мәдениет саласындағы 

жобаларды іске асыру" тақырыбына грантты нәтижелі іске асырды, онда 

700 000-нан астам адам қамтылды. 2020 жылы 500 000-нан астам адамды 

қамтыған "Birgemiz: Taza Álem "қоршаған ортаны қорғау, өзендер мен 

ормандарды тазарту, ағаш отырғызу, қоқысты сұрыптауға үйрету 

жөніндегі жалпыұлттық жобасын іске асыру" тақырыбына грантты 

иеленді. Сондай-ақ, 2020 жылы "Жас Ұлан" ұйымы "РОП Операторы" 

ЖШС және UNDP-мен бірлесіп, 10 000-нан астам адамды қамтыған 

"Менің экомектебім" республикалық жобасын іске асырды. Осылайша, 

өтініш беруші мақсатты топтың қажеттілігін өзінің жеке тәжірибесіне 

сүйене отырып бағалайды.                                                       Мақсатты 

топтың қажеттіліктерін анықтау үшін біз сондай-ақ экология бойынша 

сарапшылардан кеңес алдық: Немцан Татьяна Николаевна - "Оператор 

РОП" ЖШС сарапшысы, Елдос Абаканов - "Қазақстанның экологиялық 

ұйымдарының Қауымдастығы" ЗТБ Басқарма төрағасының орынбасары, 

Пакизат Сайлаубекова – "Қазақстанның экологиялық ұйымдарының 

операторы" қоғамдық қорының негізін қалаушы Greenup.kz және эко-

амбассадорлармен бірге: Құспанова Әсел, Бердіқұлова Анар, Қасымова 

Мәриям және Аббас Мирас. 

Ұсынылып отырған жобаның рөлі: осы жоба шеңберіндегі іс-

шаралар экология саласындағы белсенділер қатарына қосылғысы келетін 

адамдарды ақпараттық, заңдық, әдістемелік материалдармен қолдауға 

мүмкіндік береді. Бұдан басқа, халықтың кең ауқымын тарту жөніндегі 

іс-шаралар эко-саналы адамдардың санын ұлғайтуға мүмкіндік береді. 

Инновациялық формалар мен әдістерді қолдану (экочеллендждер, 

акциялар) балалар мен жасөспірімдер арасында және қалың жұртшылық 

арасында экологиялық мәдениетті дәріптеуге мүмкіндік береді. 

Жобаның бірегейлігі, сондай-ақ "Жас Ұлан" ұйымының 

тармақталған желісін пайдалана отырып, бүкіл республика бойынша 

нысаналы топты, оның ішінде Экологиялық білім беру проблемалары 

анағұрлым өткір тұрған ауылдық жерлердегі жастар өкілдерімен көбірек 

қамтуға қол жеткізуге болатындығында. 

 

3. Мақсатты топтар (әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны 

іске асырудан пайда көретіндер). 



Мақсатты топтар өкілдерінің әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік 

бағдарламаны жоспарлау және іске асыру процесіне қатысуы сипатталады. 

Мақсатты топ Көлемі 
Жас 

ерекшелігі 
Мақсатты топтың алатын пайдасы 

Оқушылар, 

студенттер, 

жастар 

100 мың адам 

 

14 жастан 

жоғары  

 Аталған мақсатты топ экология және 

қоршаған ортаны қорғау тақырыбы 

бойынша теориялық және 

практикалық дағдыларға ие болады. 

Іс-шаралар кешеніне қатысады, 

осылайша өздерінің экологиялық 

мәдениеті мен экологиялық білімін 

арттырады, волонтерлік қызметке 

тартылатын болады. 

Қызметтегі 

экологиялық 

ҮЕҰ, бастамашыл 

топтар және жеке 

тұлғалар 

 

100 мың адам 14 жастан 

жоғары 

Жобаны іске асыруға серіктестер 

ретінде тартылатын болады.  

Жалпы көпшілік  Әлеуметтік 

желілер 

арқылы 

жанама қамту 

(желілер, БАҚ 

және т. б.) – 2 

000 000 адам 

6 жастан 

жоғары 

БАҚ және әлеуметтік желілерде 

ақпарат жариялау арқылы өздерінің 

экологиялық мәдениеті мен 

экологиялық білімін арттырады, 

волонтерлік қызметке тартылатын 

болады 

 

4. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бойынша серіктестер және 

мүдделі тараптар. 

Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның барлық серіктестері 

және мүдделі тараптар саналады, олардың әлеуметтік жобаға және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаға қатысуы (мысалы, мемлекеттік органдар, үкіметтік емес 

ұйымдар, бизнес-сектордың, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, 

халықаралық ұйымдар және басқалар), сондай-ақ қолдау түрлері (ақпараттық, 

консультациялық және басқалар) сипатталады. 

№ Серіктестің, мүдделі                   

тараптың атауы 
Қатысу түрі және нақты бағыты 

1.  «Қазақстанның экологиялық 

ұйымдарының Қауымдастығы» ЗТБ 

 

 

Жобаны әдіснамалық сүйемелдеу / 

консультациялық және ақпараттық қолдау 

көрсету 

2.  «Атырау облысының «Жас Ұлан» 

бірыңғай балалар мен жасөспірімдер 

ұйымы» ҚБ ҚҚ 

Атырау облысында тұратын мүдделі тұлғаларды 

жобаға қатысуға тарту 

3.  «Ақтөбе облысының «Жас Ұлан» 

бірыңғай балалар мен жасөспірімдер 

ұйымы» ҚБ ҚҚ 

Ақтөбе облысында тұратын мүдделі тұлғаларды 

жобаға қатысуға тарту 

4.  «Жамбыл облысының «Жас Ұлан» 

бірыңғай балалар мен жасөспірімдер 

ұйымы» ҚБ 

Жамбыл облысында тұратын мүдделі тұлғаларды 

жобаға қатысуға тарту 



5.  «Қазақстан волонтерлер лигасы» ҚҚ  Жобаны әдіснамалық сүйемелдеу / 

консультациялық және ақпараттық қолдау көрсету 

6.  «QAZAQSTAN JASTARY» ҚҚ Жобаны әдіснамалық сүйемелдеу / 

консультациялық және ақпараттық қолдау көрсету 

7.  Ақмола облысының «Жастар-

ресурстық орталығы» 

Ақмола облысында тұратын мүдделі тұлғаларды 

жобаға қатысуға тарту 

8.  «Петропавл облысының «Жас Ұлан» 

бірыңғай балалар мен жасөспірімдер 

ұйымы» ҚБ 

Петропавл облысында тұратын мүдделі 

тұлғаларды жобаға қатысуға тарту 

9.  Ұлттық волонтерлер желісі Жобаны әдіснамалық сүйемелдеу / 

консультациялық және ақпараттық қолдау көрсету 

10.  Байбусинова Карлыгаш  

 

Мүдделі тұлғаларды жобаға қатысуға тарту 

11.  Каримов Дамир  Мүдделі тұлғаларды жобаға қатысуға тарту 

12.  "Тұрақты даму" жер қоры ЖҚБ Жобаны әдіснамалық сүйемелдеу / 

консультациялық және ақпараттық қолдау 

көрсету 

13.  Түркістан облысы «Жастар ресурстық 

орталығы» 

Жобаны әдіснамалық сүйемелдеу / 

консультациялық және ақпараттық қолдау 

көрсету 

 

5. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бойынша мақсатты 

топпен кері байланыс. 

Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай өлшенеді 

Оқушылар, студенттер, 

жастар 

Кері байланыс келесі құралдардың көмегімен жүзеге 

асырылады: 

- іс-шаралар шеңберінде мақсатты топтың пікірін сұрау; 

- әлеуметтік медиа құралдары: әлеуметтік желілер, 

мессенджерлер арқылы тұрақты кері байланысты жүзеге асыру. 

Нысаналы топтың қанағаттану деңгейі айқындалатын болады: 

- мақсатты топ өкілдері арасында сауалнама жүргізу арқылы; 

- қатысушылардың әлеуметтік медиадағы жарияланымдары 

мен пікірлерінің мониторингі. 

 

Қызметтегі экологиялық 

ҮЕҰ, бастамашыл топтар 

және жеке тұлғалар 

Кері байланыс келесі құралдардың көмегімен жүзеге 

асырылады: 

- фокус-топтар өткізу; 

- әлеуметтік медиа құралдары: әлеуметтік желілер, 

мессенджерлер арқылы тұрақты кері байланысты жүзеге асыру. 

Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі айқындалатын болады: 

- мақсатты топ өкілдері арасында сауалнама жүргізу арқылы; 

- қатысушылардың әлеуметтік медиадағы жарияланымдары 

мен пікірлерінің мониторингі. 

Мүдделі тұлғалар,                

белсенді азаматтар 

Кері байланыс келесі құралдардың көмегімен жүзеге 

асырылады: 

- іс-шаралар шеңберінде нысаналы топтың пікірін сұрау; 

- әлеуметтік медиа құралдары: әлеуметтік желілер, 

мессенджерлер арқылы тұрақты кері байланысты жүзеге асыру. 



Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі айқындалатын болады: 

- мақсатты топ өкілдері арасында сауалнама жүргізу арқылы; 

- қатысушылардың әлеуметтік медиадағы жарияланымдары 

мен пікірлерінің мониторингі. 

 

 

6. Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыру 

мониторингінің жоспары. 

Мақсаты - жас ұрпақты мектептер мен университеттерде экологиялық тәрбиеге бет бұрғызу. 

Экологиялық жағдайды жақсартуға жәрдемдесу. Табиғат пен адамның  адамзат өркениетінің 

биосфераға біртіндеп интеграцияланудағы өзара әрекеті. 

Мақсаты Іс-шаралар Қысқа мерзімді 

және ұзақ 

мерзімді 

нәтижелер 

Индикаторлар 

(қысқа мерзімді 

және ұзақ 

мерзімді 

нәтижелерге) 

Мерзімді

лігі 

1. Экологиялық 

жауапты мінез-

құлықты 

насихаттауды 

және белсенді 

экологиялық 

ұстанымды 

қалыптастыруды 

ұйымдастыру. 

1.1.Эко-саналы болу 

тақырыбы аясында 

арналған бейнелер 

сериясын әзірлеу. 

Қоршаған ортаны 

насихаттау және 

оған құрметпен 

қарау жөніндегі 

бейнероликтер 

сериясы, ел 

халқының 

экологиялық 

мәдениеті мен 

білімін арттыруға 

мүмкіндік береді. 

Әлеуметтік 

роликтер-5 

Сценарий-5 

Көрілім - кемінде 

1.000.000 

5 айда 1 

рет 

1.2 . Eco - Festival - іс-

шарасының 

кеңістігі 

шығармашылық, 

білім беру, 

экологиялық 

бағдарламаларға 

толы болады. 

 

Халық арасында 

экологиялық 

қозғалысты 

насихаттау. 

Адамдардың ең 

көп санын қамту. 

Ел халқының 

экологиялық 

мәдениеті мен 

білімін арттыру. 

Экологиялық 

тәрбие, халықты 

ағарту, адамның 

экологиялық 

мәдениетін дамыту 

және табиғатты 

қорғау жобаларын 

іске асыру арқылы 

қоршаған ортаны 

қорғау және 

сақтау. 

Бағдарлама-1 (екі 

тілде) 

Қатысушылар-

300 

Фотоесеп-1 

Бейне есеп-1 

Афиша-1 



 1.3 Экоактивистермен 

бірге экологиялық 

тақырыптар 

бойынша 

подкасттар 

сериясын әзірлеу. 

Ел халқының 

экологиялық 

мәдениеті мен 

білімін арттыру. 

Подкаст 

афишасы-5 

 

Спикерлер-10  

 

Бейне есеп-5 

2. Халықтың 

экологиялық 

проблемалар 

туралы білімін 

кеңейту және 

экологиялық 

сауаттылық пен 

мәдениетті 

арттыру 

бағытындағы 

ақпараттық, 

ағартушылық және 

білім беру 

қызметін 

жандандыру. 

2.1. Экологиялық 

лагерь  «Eco Camp» 

 

 

 

 

 

 

3 күндік 

экологиялық 

лагерь өтеді, бұл 

14 жастан 18 

жасқа дейінгі 

оқушылардың 

экологиялық 

мәдениеті мен 

білімін  арттыруға 

мүмкіндік береді. 

Қатысушылар 

тізімі-1  

Бағдарлама-1 (екі 

тілде) 

Қатысушылар 

саны-кемінде 100  

Фотоесеп-1  

Бейне есеп-1  

Афиша-1 

 

2.2. Экоағдарлама 

бойынша тегін 

тренингтер 

(мектептер,ЖОО, 

онлайн және оффлайн) 

Оқу курсын 

дамыту адамдарға 

экологиялық этика 

мен экософия 

қағидаттарына 

негізделген 

мәдениет туралы 

көбірек білуге 

мүмкіндік береді, 

мақсатты 

аудиторияны 

қамтуды 

арттырады. 

Қызығушылық 

танытқан адамдар 

экософия 

қағидаттарына 

негізделген 

экологиялық этика 

мен мәдениет 

бойынша оқудан 

еркін өте 

алады.(офлайн 

және онлайн) 

Қатысушылар 

тізімі-1  

Бағдарлама-1 (екі 

тілде) 

Қатысушылар-

1000 

Фотоесеп-1  

Бейне есеп-1  

Анонс-1 

Баспасөз релизі-1   

Афиша-1  

Тренингтер саны-

20 

 2.3. Экологиялық этика 

мен мәдениеттін 

қалыптастыру бойынша 

бейне курстар сериясын 

әзірлеу 

Онлайн курсты 

әзірлеу адамдарға 

экологиялық этика 
мен мәдениет 

туралы көбірек 

білуге және 

мақсатты қамтуды 
арттыруға мүмкіндік 

береді. 

Бейне курстар-5  

Көрулер-10000 

 



3. Республика 

тұрғындарының 

назарын 

экологиялық 

проблемаларға 

аудару және 

экологиялық 

белсенді 

позицияны 

ынталандыру 

мақсатында 

жоспарланған 

акцияларды 

ұйымдастыру 

және өткізу. 

 

3.1. Экологиялық 

тақырыптарға арналған 

республикалық 

экологиялық 

бейнероликтер 

конкурсы. 

Қоршаған ортаны 

қорғау және 

экологиялық 

қауіпсіздік 

саласында эко 

белсенділікке 

назар аудару және 

таныту. 

Конкурс ережесі– 

екі тілде) - 1  

Қатысушылар 

тізімі-1 

Жеңімпаздардың 

тізімі мен 

деректері-1  

Жұмыс саны – 20 

кем емес  

Бейне есеп-1 

Анонс-1 

Афиша-1 

Әділ-қазылар 

алқасы-4  

5 айда 1 

рет  

3.2. "Бірегей іс-қимыл 

күні" науқаны 

"Бірегей іс-қимыл 

күні" акциясын 

өткізу, онда 

барлық ұйымдар 

бір күнде бірдей 

іспен (ағаштарды 

отырғызу, өзендер 

мен ормандарды 

тазарту және т.б.) 

айналысатын 

болады. 

Акциялар саны-

10 

Анонс-1 

Бейне есеп-1 

Фотоесеп-1 

6 айда 1 

рет  

 

 

 

 

 

3.3."Өз ағашыңды 

отырғыз" науқаны 

Жасөспірімдердің, 

жастардың және 

бүкіл халықтың 

экологиялық 

мәдениеті мен 

білімін арттыру. 

Қоршаған ортаны 

қорғау және 

экологиялық 

қауіпсіздік 

саласында 

волонтерлікті 

танымал ету және 

назар аудару. 

Бейне есеп-1  

Фотоесеп-1 

Баспасөз релизі-1 

Науқан саны-10 



 3.4. "Дармарка-заттарға 

екінші өмір сыйла" 

науқаны 

Халық арасында 

экологиялық 

қозғалысты 

насихаттау. 

Адамдардың ең 

көп санын қамту. 

Ел халқының 

экологиялық 

мәдениеті мен 

білімін арттыру. 

Экологиялық 

тәрбие, халықты 

ағарту, адамның 

экологиялық 

мәдениетін 

дамыту және 

табиғат қорғау 

жобаларын іске 

асыру арқылы 

қоршаған ортаны 

қорғау және 

сақтау. 

Үлкен көлемдегі 

Қор-15 

 

Фотоесеп-5 

 

Бейне есеп-5 

 

Афишалар-5 

 

4. Экологиялық 

бағыттағы білім 

мен дағдыларды 

көрсету 

мақсатында 

волонтерлер үшін 

жарыс іс-

шараларын 

ұйымдастыру 

және өткізу. 

 

 

4.1. "Жүгіру және 

тазарту" плоггингтер 

сериясы 

Волонтерлер 

республикалық, 

облыстық, 

аудандық 

плоггингтер 

(қатарлас қоқыс 

жинаумен жүгіру) 

ұйымдастырады, 

оған елдің 

тұрғындары 

жасына 

қарамастан қатыса 

алады. 

Фотоесеп-1  

Бейне есеп-1 

Қатысушылар 

тізімі-1  

Плоггинг саны-

10  

6 айда 1 

рет 

4.2. «Не? Қайда ? 

Қашан?» эко білгірлер 

турнирі  

Оқушылардың 

білімін кеңейту, 

танымдық 

қызығушылығын, 

зердесін дамыту, 

өз білімін үздіксіз 

жетілдіруге деген 

ұмтылысқа 

тәрбиелеу; достық, 

жолдастық қарым-

қатынастарды 

қалыптастыру, 

жұмыс істей білу 

командой. 

Бағдарлама-1 

Қатысушылар 

тізімі-1 

Фотоесеп-1 

Бейне есеп-1 

Әділ-қазылар 

алқасы-3 

Баспасөз релизі-1 

Турнирлер саны-

10 

 



4.3. «Eco Alem» 

экологиялық үстел 

ойын чемпионаты  

"Eco-Alem" 

экологиялық үстел 

ойыны бойынша 

республикалық 

чемпионатты 

өткізу 

Ойын екі кезеңнен 

тұрады.(іріктеу 

негізінде) 

Список 

участников – 20 

Фотоесеп-1  

Чемпионаттар 

саны-20 

 

5.  5.1. Жобаның бренд-

амбассадорларын тарту 

Халық арасында 

экологиялық 

волонтерлік 

қозғалысты 

насихаттау. 

Адамдардың ең 

көп санын қамту. 

Ел халқының 

экологиялық 

мәдениеті мен 

білімін арттыру. 

Экологиялық 

мәселелерді 

шешудің жаңа 

жолдарын іздеу. 

Амбассадорлар 

тізімі - 1 

 

 5.2. Әлеуметтік желілер 

(Facebook, 

Instagram,Тelegram, You 

tube) 

Халық арасында 

экологиялық 

волонтерлік 

қозғалысты 

насихаттау. 

Адамдардың ең 

көп санын қамту. 

Ел халқының 

экологиялық 

мәдениеті мен 

білімін арттыру. 

Facebook -1 

Instagram – 1 

Telegram -1  

Youtube – 1 

Сайт – 1 

Жазылушылар 

саны-15000 

 

 

 

7. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік 

жоспары. 

 

Іс-шара шілде тамыз қыркүйек қазан қараша 

1.1.  Эко-саналы адам болу 

тақырыбына арналған 

бейнероликтер топтамасын 

әзірлеу. 

     

1.2.  Eco-Festival-іс-шарасының 

кеңістігі шығармашылық, білім 

беру, экологиялық 

бағдарламалармен толығады.   

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Экологиялық тақырыптар 

бойынша подкасттар сериясын 

экобелсенділермен бірлесіп 

әзірлеу  

 

     

2.1. Экологиялық лагерь  

«Eco Camp» 

 

     

2.2. Экоағдарлама бойынша 

тегін тренингтер 

(мектептер,ЖОО, онлайн және 

оффлайн) 

     

2.3.  Экологиялық этика мен 

мәдениетті қалыптастыру 

тақырыбына бейне курстар 

топтамаларын әзірлеу 

     

3.1.  Экологиялық 

тақырыптарға бағытталған 

республикалық экологиялық 

бейнероликтер конкурсы. 

     

3.2. "Бірегей іс-қимыл күні" 

науқаны 
     

3.3. "Өз ағашыңды отырғыз" 

науқаны " 
     

3.4. "Дармарка-заттарға екінші 

өмір сыйла" науқаны 
     

4.1."Жүгіру және тазарту" 

плоггингтер сериясы 
     

4.2.«Не? Қайда ? Қашан?» эко 

білгірлер турнирі   
     

4.3.«Eco Alem» экологиялық 

үстел ойын чемпионаты 
     

5.1.  Жобаның бренд-

амбассадорларын тарту 

 

     

5.2. Әлеуметтік желілер 

(Facebook, Instagram,Тelegram, 

You tube) 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    8. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның 

қауіптері. 

 

Тәуекелдерді сәйкестендіру үнемі жүреді, өйткені жоба барысында қауіптер сапалық 

және сандық өзгерістерге ұшырауы мүмкін. 

 

Қауіп Ықтималдылықты азайту және салдарын азайту стратегиясы 

Жобаны іске асыруға 

тартылатын маманның 

(мамандардың) жобадан 

кетуі 

Жоба шеңберінде бір немесе бірнеше қатысушы (тартылған 

мамандар) жұмыстан бас тартқан жағдайда, өтініш берушінің 

резервте кеткен қызметкерлердің орнына жобаға тарту үшін 

қосымша кадрлары болады 

Нысаналы топ өкілдерінің 

жобаға қатысудан бас 

тартуы 

Жасөспірімдер мен жастар не олардың ата-аналары тарапынан 

жобаға қатысудан бас тартылған жағдайда әлеуметтік желілер мен 

БАҚ-та жарнаманы іске қосу арқылы жобаны ақпараттық 

сүйемелдеу күшейтілетін болады. Сондай-ақ, белгілі бір іс-

шаралардың мерзімдерін ұзартуға, сондай-ақ іс-шараларды жүзеге 

асыруда шығармашылық тәсілдерді қолдануға болады. 

Жобаны іске асыру 

мерзімдерін бұзу 

Жобаны іске асыру мерзімдері бұзылған жағдайда іске асырудың 

детальді жоспары қайта қаралады, жауапты адамдар қайта 



тағайындалады, сондай-ақ іске асыру мерзімдерінің бұзылуына 

әкеп соққан себептерді жою бойынша жұмыс жүргізіледі 

Төмен әлеуметтік әсер Әлеуметтік әсерді күшейту үшін жобадан нысаналы топтың 

көбірек санын тарту мақсатында оны БАҚ-та және әлеуметтік 

желілерде кеңінен жариялау талап етіледі 

Қаржылық тәуекелдер Ресурстардың жетіспеушілігін барынша азайту үшін тауарлар мен 

қызметтерге нарықтық бағаларды ескере отырып, детальді смета 

әзірленетін болады 

Эпидемиялық қауіптер Карантиндік шаралар ұзартылған жағдайда жобаның барлық іс-

шаралары онлайн-форматқа бейімделеді 

 

9. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның қызметін 

бұқаралық ақпарат құралдарында (бұдан әрі – БАҚ) жариялау. 

 

Ақпараттық өнім 

(мақала, бейнеролик, 

баннер, пост, 

бюллетень т.б) 

Әлеуметтік жоба 

және(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарлама 

кезіндегі 

ақпараттық 

өнімдердің саны 

Жарықтандыру 

арналары 

(Теледидар, баспа 

басылымдары, 

интернет-

порталдар, жеке 

сайт, әлеуметтік 

желілер, радио, 

таратылымдар және 

т. б.) 

Ақпаратты тарату 

жиілігі 

Жобаны іске асыру 

барысы туралы 

жарияланымдар 

 

20 

 

Баспа басылымдары, 

интернет-порталдар, 

жеке сайт 

Апта сайын 

 

Жоба туралы 

бейнероликтер 

20 Жеке сайт, YouTube 

арнасы, әлеуметтік 

желілер 

Тоқсанына 1 рет 

Әлеуметтік 

желілердегі жазбалар 

100 Әлеуметтік желілер Апта сайын 

Теледидардағы 

бейнесюжеттер 

10 Телеарналар Тоқсанына 1 рет 

 

10. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы 

 

Қаржыландыру аяқталғаннан 

кейін және (немесе) нәтижелерді 

ілгерілеткеннен кейін қызметті 

жалғастыру мүмкіндігі 

Балалар мен жастарда экологиялық мәдениетті 

қалыптастыру "Жас Ұлан" ұйымы қызметінің 7 

бағытының бірі - "Экоәлем" бағытының негізгі 

мақсаты болып табылады. Осы бағытта бірнеше жыл 

бойы балалар мен жасөспірімдерге бағытталған ірі 

экологиялық жобалар сәтті жүзеге асырылды. 

"Экоәлем" бағыты ұйым қызметтің негізгі 

бағыттарының бірі болып табылатындықтан, ұйым 

экологиялық ағарту және жастардың экологиялық 

мәдениетін дарыту жөніндегі жұмысты жалғастыруға 

ниетті. 

Сонымен қатар, ұйым экологиялық қызметпен 

айналысатын компаниялармен, ұйымдармен 



ынтымақтасады. Мысалы, "Оператор РОП" ЖШС, 

"Экологиялық ұйымдардың ассоицациясы", 

экоамбассадорлар. Біздің ұйымның экологиялық 

ағарту саласындағы жан-жақтылығы жоғары деңгейде 

аталып өтілді: ұйым төрайымы Д.Сәдуақасова 

"Экология саласының үздігі"медалімен марапатталды. 

Осылайша, ұйым балалар мен жасөспірімдерге 

экологиялық білім беру жұмыстарын жалғастыруға 

ниетті. 

Тұрақтылықты қамтамасыз етудегі 

және (немесе) нәтижелерді одан 

әрі жалғастырудағы ұйымның рөлі 

қандай 

Бұл жоба ұйымның мақсатына, міндеттеріне, 

миссиясына, қызмет бағыттарына толық сәйкес келеді. 

Жобаның әлеуметтік маңыздылығын, сондай-ақ 

проблеманың өткірлігін ескере отырып, ұйым 

жобаның тұрақтылығын қамтамасыз етуге және оның 

нәтижелерін одан әрі ілгерілетуге барынша күш 

салады. 

Оның үстіне, ұйымның жобаларды одан әрі 

ілгерілетуде және орнықтылықты қамтамасыз етуде 

тәжірибесі бар. 2017 жылы" Жас Ұлан " ұйымы          

балалар және білім беру, бос уақыт және мәдени іс-

шаралар " грантын жүзеге асырды, оның шеңберінде 

балалар құқықтары бойынша семинар-тренингтер 

өткізілді. Жоба аяқталғаннан кейін ұйым семинар-

тренингтер өткізуді жалғастырды, осылайша Нұр-

сұлтан қаласының 400-ден астам оқушысын қамтыды. 

Бұл үшін" Жас Ұлан " ұйымы қоғамдық дамудың экс-

министрі Д.Кәлетаевтың Алғыс хатына ие болды. 

2019 жылы ұйым "жастар арасында әлеуметтік 

жауапкершілік пен экологиялық мәдениетті тәрбиелеу 

саласындағы жобаларды іске асыру" грантын іске 

асырды. Нәтижесінде грант 2021 жылдың тамызына 

дейін жалғасатын ұзақ мерзімді "Менің эко мектебім" 

республикалық жобасында жалғасын тапты.           

"Жас Ұлан" ұйымы Eco Alem үстел ойыны 

бойынша жыл сайынғы чемпионаттарды өткізуге 

ниетті. 

2021 жылы ұйым "жастар арасында 

экологиялық мәдениетті нығайту жөніндегі шаралар 

кешенін әзірлеу және іске асыру" жобасын іске 

асырады. Жобалардың нәтижелерін ілгерілету 

жөніндегі одан әрі жұмыс 2021 жылы жалғасады. 

Осылайша, ұйымның табиғатты қорғау қызметіне 

балалар мен жасөспірімдерді тарту тақырыбын 

ілгерілетудегі әлеуеті мен мүдделілігін ескере 

отырып, нәтижелер тұрақты сипатқа ие болады. 

 

Төрайымы      Д. Садвакасова 

 

Толтырылған күні «02» шілде 2021 жыл 

 

 

 



5 - қосымша 

 

Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыру жөніндегі 

шығыстар сметасы 

 

 

№ Шығыстар баптары 

 

Өлшем 

бірлігі 

Саны Құны, 

теңге 

Барлығы, 

таңге 
Қаржыландыру көздері 

 

Өтінім 

беруші 

(ортақ 

қаржы

ландыр

у) 

Ортақ 

қаржыла

ндыруды

ңбасқа 

көздері 

 

Грант 

қаражаты 

 

1 Әкімшілік шығыстар:    4 376 900 0 0 4 376 900 

 1) Еңбекақы, оның ішінде:    3 000 000 0 0 3 000 000 

 Төрайым ай 4 180 000 720 000 0 0 720 000 

 Жоба жетекшісі ай 4 170 000 680 000 0 0 680 000 

 Жоба менеджері ай 4 160 000 640 000 0 0 640 000 

 Баспасөз хатшысы ай 4 140 000 560 000 0 0 560 000 

 Бухгалтер ай 4 110 000 400 000 0 0 400 000 

 2)Әлеуметтік салық және 

әлеуметтік аударымдар 

ай 4 64 125 256 500 0 0 256 500 

 3)Міндетті әлеуметтік 

медициналық сақтандыру 

ай 4 15 000 60 000 0 0 60 000 

 4) Банк қызметтері ай 4 15 000 60 000 0 0 60 000 

 5) Коммуналдық қызметтер 
және (немесе) пайдалану 

шығыстары 

қызмет 4 30 100 120 400 0 0 120 400 

 6) Өткізілетін орынды жалға 
алуға арналған шығыстар (100 

ш. м.* 1 000 теңге) 

қызмет 4 200 000 800 000 0 0 800 000 

 7) Шығыс материалдары, негізгі 
құралдарға қызмет көрсету 

және ұстау үшін қажетті 
тауарларды сатып алу және 

басқа да қорлар, оның ішінде: 

 0 0 60 000 0 0 60 000 

 Кеңсе тауарлары ай 4 20 000 80 000 0 0 80 000 

2 Материалдық-техникалық 

қамтамасыз ету, оның ішінде: 

   2 160 000 0 0 2 160 000 

 ЛЭД-панель дана 2 250 000 500 000 0 0 500 000 

 Студиялық микрофон дана 4 40 000 160 000 0 0 160 000 

 Конференц үстел дана 1 500 000 500 000 0 0 500 000 

 Жүйелік блок дана 1 1 000 000 1 000 000 0 0 1 000 000 

3 Тікелей шығыстар:    15 399 100 0 0 15 399 100 

 1 іс-шара: Эко-сана 

тақырыбына арналған 

бейнелероликтер сериясын 

әзірлеу 

   500 000 0 0 500 000 



 

 Жеке тұлғалардың 

жұмыстары мен қызметтері, 

оның ішінде: 

   500 000 0 0 500 000 

 Бейнеролик дайындау бойынша 
қызметтер (60 сек., қазақ және 

орыс тілдерінде) 

қызмет 5 100 000 500 000 0 0 500 000 

 2 іс-шара: Eco-Festival – іс-

шараның кеңістігі 

шығармашылық, білім беру, 

экологиялық 

бағдарламалармен толығады. 

   1 670 000   1 670 000 

 Жеке тұлғалардың 

жұмыстары мен қызметтері, 

оның ішінде: 

   120 000   120 000 

 Фото және видео қызметі қызмет 2 60 000 120 000   120 000 

 Полиграфиялық қызметтер, 

оның ішінде: 

   200 000   200 000 

 Фото аймақ жасау дана 1 200 000 200 000   200 000 

 Өкілдік шығыстар, оның 

ішінде: 

   1 350 000   1 350 000 

 Кофе брейк (1 500 теңге * 300 
адам * 1 күн) 

қызмет 1 450 000 450 000   450 000 

 Музыкалық жабдықтарды жалға 
алу 

қызмет 1 300 000 300 000   300 000 

 Сахнаны жалға алу (1 күн) қызмет 1 300 000 300 000   300 000 

 Жүлде қоры дана 1 300 000 300 000   300 000 

 Іс-шара 3. Экоактивистермен 

бірге экологиялық 

тақырыптар бойынша 

подкасттар сериясын жасау 

   950 000   950 000 

 Жеке тұлғалардың 

жұмыстары мен қызметтері, 

оның ішінде: 

   250 000   250 000 

 Фото және видео қызметі 
(кемінде 60 сек.) 

қызмет 5 50 000 250 000   250 000 

 Полиграфиялық қызметтер, 

оның ішінде: 

   200 000   200 000 

 Фото аймақ жасау дана 1 200 000 200 000   200 000 

 Өкілдік шығыстар, оның 

ішінде: 

   500 000   500 000 

 Студия жалдау қызмет 5 100 000 500 000   500 000 

 Іс-шара 4. «Eco Camp» 

экологиялық лагері 

   5 310 900 0 0 5 310 900 

 Қызылорда облысына 

қызметтік іс-сапарларға 

арналған шығыстар, оның 

ішінде: 

   361 150   361 150 

 Тәуліктік (1 іс-сапар * 5 адам * 
4-5 күн) 

адам / күн 23 5050 116 150   116 150 

 ТЖ жол жүруі (1 іс-сапар * 3 

адам * 2 бағыт) 

билет 1 45 000 45 000   45 000 

 Авиа жол жүру (1 іс-сапар * 2 
адам *2 бағыт) 

билет 2 100 000 200 000   200 000 

 Тарату материалдарын сатып 

алу, оның ішінде: 
   500 000 0 0 500 000 

 Қатысушыларға сыйлықтар дана 100 5000 500 000 0 0 500 000 

 Заңды және жеке тұлғалар 

көрсететін жұмыстар мен 

қызметтерге ақы төлеу 

жөніндегі шығыстар, оның 

ішінде: 

   530 000 0 0 530 000 



 Орыс тіліндегі 
жаттықтырушының қызметі 

қызмет 1 80 000 80 000   80 000 

 Фото және бейнетүсірілім 
қызметтері (5 күн * 50 000 

теңге) 

қызмет 1 250 000 250 000   250 000 

 Көлік шығындары қызмет 1 200 000 200 000   200 000 

 Полиграфиялық қызметтер, 

оның ішінде: 

   956 000   956 000 

 3 м*4 м баннерді басып шығару 
бойынша полиграфия 

қызметтері, металл 
конструкцияларын жалға алу, 

монтаждау, демонтаждау, 
лагерь өтетін жерге дейін 

жеткізу 

қызмет 1 60 000 60 000   60 000 

 Логотипі бар футболкалар 
жасау (140 дана * 3 200 теңге) 

қызмет 1 448 000 448 000   448 000 

 Логотипі бар бейсболка жасау 
(140 дана * 1 600 теңге) 

қызмет 1 224 000 224 000   224 000 

 Логотипі бар экосумка жасау 
(140 дана * 1 600 теңге) 

қызмет 1 224 000 224 000   224 000 

 Өкілдік шығыстар, оның 

ішінде: 

   2 963 750   2 963 750 

 Көлік шығындары (2 экскурсия 
* 3 автобус) 

қызмет 1 340 000 340 000   340 000 

 Қатысушылардың тұруы және 
тамақтануы (140 адам * 4 000 

теңге * 5 күн) 

қызмет 1 2 374 000 2 374 000   2 374 000 

 Салтанатты кешкі ас (135 адам 
* 1 850 теңге) 

қызмет 1 1850 249 750   249 750 

 Іс-шара 5. Экоағдарлама 

бойынша тегін тренингтер 

(мектептер,ЖОО, онлайн 

және оффлайн) 

   3 990 000   3 990 000 

 Заңды және жеке тұлғалар 

көрсететін жұмыстар мен 

қызметтерге ақы төлеу 

жөніндегі шығыстар, оның 

ішінде: 

   3 550 000   3 550 000 

 Өңірлік үйлестірушінің қызметі қызмет 17 200 000 3 400 000   3 400 000 

 Бапкерлер қызметі қызмет 3 50 000 150 000   150 000 

 Полиграфиялық қызметтер, 

оның ішінде: 

   440 000   440 000 

 Паучок дайындау 0,8 м * 1,8 м, 
конструкциясымен, монтаждау, 

демонтаждау 

қызмет 17 20 000 340 000   340 000 

 Сертификат дана 1000 100 100 000   100 000 

 Іс-шара 7. Экологиялық 

тақырыптарға арналған 

республикалық экологиялық 

бейнероликтер конкурсы. 

   600 000   600 000 

 Өкілдік шығыстар, оның 

ішінде: 

   600 000   600 000 

 Жүлде қоры дана 1 300 000 300 000   300 000 

 Жұбаныш сыйлықтары дана 3 100 000 300 000   300 000 

 Іс-шара 8. «Жүгір және 

тазарт» плоггинг сериялары 

   1 310 000   1 310 000 

 Өкілдік шығыстар, оның 

ішінде: 

   1 200 000   1 200 000 

 Жүлде қоры дана 20 60 000 1 200 000   1 200 000 

 Тарату материалдарын сатып 

алу, оның ішінде: 

   110 000   110 000 



 

Төрайым                                                                                                                     Д. Садвакасова 

 

         Толтырылған күні 2021 жылғы " 02 " шілде 

 

* Шығыстар әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік жоспарына 

сәйкес барлық іс-шаралар бойынша түсіндіріледі. Смета әлеуметтік жобаның және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаның қажеттіліктеріне қарай шығыстардың аталған барлық түрлерін 

көрсетпеуі мүмкін. Шығыстар бабын толықтыруға іс-шаралардың қажеттілігіне қарай жол 

беріледі. 

 

 

 

  

 

 Жұмыс қолғаптары дана 200 175 35 000   35 000 

 Қоқыс пакеттері (үлкен) дана 500 150 75 000   75 000 

 Іс-шара 13. Әлеуметтік 

желілер (Facebook, Instagram, 

Тelegram, You tube) 

   1 068 200   1 068 200 

 Заңды және жеке тұлғалар 

көрсететін жұмыстар мен 

қызметтерге ақы төлеу 

жөніндегі шығыстар, оның 

ішінде: 

   1 068 200   1 068 200 

 Дизайнер қызметі қызмет 1 250 000 250 000   250 000 

 Әлеуметтік желілерде жарнама 
бойынша қызметтер 

қызмет 1 218 200 218 200   218 200 

 БАҚ-та жарнама жөніндегі 
қызметтер 

қызмет 3 200 000 600 000   600 000 

 ЖАЛПЫ:    21 936 000   21 936 000 


