
5-қосымша 

Нысан 

 

Кімге: "Азаматтық 

бастамаларды қолдау орталығы" 

коммерциялық емес акционерлік 

қоғамына 

Кімнен: : “Жамбыл облысы жастар ұйымдарының 

Қауымдастығы” заңды тұлғалар бірлестігі  

                                                                     (сұраныс берушінің толық 

                                                                      атауын көрсету) 

 

Үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына қатысуға өтініш 

 

Осы өтінішті бере отырып “Жамбыл облысы жастар ұйымдарының Қауымдастығы” заңды 

тұлғалар бірлестігі (ұйымның толық атауын көрсету) (ары қарай – өтініш беруші) " грант 

тақырыбы: Ұрпақтар сабақтастығын және Қазақстан халқының дәстүрлерін танымал 

етуді қамтамасыз ету жөніндегі шаралар кешенін іске асыру, грант бағыты: Жастар 

саясаты мен балалар бастамаларын қолдау (бекітілген Жоспарға сәйкес гранттың 

тақырыбы мен бағытын көрсету) грант тақырыбы: бойынша үкіметтік емес ұйымдарға 

берілетін гранттар конкурсына (арықарай – конкурс) қатысуға тілек білдіреді және конкурс 

шарттарына сай әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға 

келісім береді. 

Өтініш беруші осы арқылы Өтінімнің ішіндегі барлық ақпараттың шынайы екендігін, 

шынайы фактілерге сәйкес келетінідігін 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.  

 

“Жамбыл облысы жастар ұйымдарының      

Қауымдастығы” заңды тұлғалар бірлестігінің      

президенті           И.Дастан 

 

 

 

 

Толтырған күні "____" ________________20___жыл 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

* Өтініш берушінің бланкісінде жасалады.



 6-қосымша 

  Нысан 

Өтініш берушінің сауалнамасы 

      

№ 

п/п 

Атауы Ақпарат (сұраныс беруші толтырады) 

1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 

(қайта тіркеу) куәлігі туралы 

анықтамаға немесе заңды тұлғаны 

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 

туралы куәлікке сәйкес өтініш 

берушінің атауы 

“Жамбыл облысы жастар ұйымдарының 

Қауымдастығы” заңды тұлғалар бірлестігі 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні 

(қайта тіркеу) 

2002 жылғы 08 қараша 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі 021140007016 

4 Нақты мекенжайы Тараз қаласы, Желтоқсаг 78, 202 кабинет 

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы 

туралы ақпарат 

Ауыл тұрғындары,жастар  

6. Бірінші басшының (болған жағдайда) 

тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, 

байланыс нөмірлері мен электронды 

мекенжайы 

Дастан Исламбек Дастанұлы, Президент, 

87011209069, islam.bayern@gmail.com 

azamattyq.baqylau@gmail.com  

7. Бас есепшінің (болған жағдайда) тегі, 

аты, әкесінің аты, лауазымы, байланыс 

нөмірлері (ұялы телефон нөмірімен 

қоса), электронды мекенжайы 

Исупова Нина Антоновна, 

есепші, +7 777 174 8499, nina180366@mail.ru  

8. Еңбек ресурсы барлығы: 

Оның ішінде: 

5 

 Штаттағы қызметкерлер - 

 Шақырылған мамандар - 

 Волонтерлер - 

   

mailto:islam.bayern@gmail.com
mailto:azamattyq.baqylau@gmail.com


  

7-қосымша 

 Нысан 

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 

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

жарғылық қызметіне сәйкестігінің негіздемесі. «Жамбыл облысы жастар ұйымдарының 

Қауымдастығы” заңды тұлғалар бірлестігінің мақсаты мемлекеттік саясатты насихаттау, 

азаматтардың құқықтық-саяси сауаттылығын, азаматтық       белсенділігін, көшбасшылық 

пен басқарушылық қабілеттерін арттыру және саласына қарай  әлеуметтік, 

қайырымдылық, мәдени, білім беру бойынша жобаларды жүзеге асыру. Бiрлестiк  негiзгi 

мақсаттарына жету үшiн келесi қызмет мәндерiн жүзеге асырады:  

- Жастар саясаты мен балалар бастамасын қолдау; 

- Қоғамдық келісімді және ұлттық бірлікті нығайту:  

- Мәдениет пен өнерді дамыту (1-қосымша) 

 

2. Өтінің берушінің грант тақырыбы бойынша жұмыс тәжірибесі.  

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

әлеуметтік жобалар және (немесе) әлеуметтік бағдарламалар көрсетіледі (ұйымның 

жекелеген қызметкерлері өздігінен өткізген немесе өзге ұйымдар арқылы жүзеге асырған 

жобалар мен қызмет түрлері ұйымның өзінің жұмыс тәжірибесі болып саналмайды).  

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламан

ың 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 

Әлеумет

тік жоба 

және 

(немесе) 

әлеумет

тік 

бағдарла

маның 

құны 

Әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаның 

нәтижесі 

2017 жыл. 

Мамырдан 

қараша 

айлары 

аралағында. 

Қоғамдық 

бақылауды 

дамыту 

орталығының 

қызметін 

ұйымдастыру 

«Жамбыл 

облысы 

әкімдігінің ішкі 

саясат 

басқармасы» 

КММ, Жамбыл 

облысы 

1 785 

000 

Жоба нәтижесінде оннан астам 

Шу мен Жуалы аудандарында 

жаңадан Халыққа қызмет 

көрсету орталықтарының 

ғимараттары қолданысқа 

берілді. Жоба барысында 

оннан астам тікелей эфирлер 

жүргізіліп, облысымыздың 

күрделі мәселелер көтеріліп, 

Облыстық Қоғамдық кеңестің 

күн тәртібінде қаралып, тиісті 

ұсынымдар жолданды. Осы 

жоба облыстық ішкі саясат 

басқармасында 2018 жылы 

жалғасын тапқан болатын. 

Жұмыстың оң нәтижесінің 

арқасында деп білем. 

Қоғамдық және Азаматтық 

бақылаулар бүгінгі таңда 



ашық қоғамның үлгілік 

белгісі. Қоғамның қозғаушы 

күшін болып азаматтар 

болғандықтан назар көп 

салынатын болады. 

2016 жыл. 

Тамыздан 

қараша 

айлары 

аралығында 

Интернет 

кеңістігінде 

мемлекеттік 

саясатты түсіндіру 

жұмысын 

ұйымдастыру 

«Жамбыл 

облысы 

әкімдігінің ішкі 

саясат 

басқармасы» 

КММ, Жамбыл 

облысы 

1 785 

714 

Блогерлер пулы құрылып, 

әлеуметтік желіде белсенді 

түрде мемлекеттік саясатты 

насихаттады. 

2016 жыл. 

Тамыздан 

қараша 

айлары 

аралығында 

Қоғамның 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы құқықтық 

сауаттылығын 

арттыру 

мақсатында 

кешенді іс-

шаралар жоспары 

«Шу ауданы 

әкімдігінің ішкі 

саясат бөлімі» 

КММ, Шу 

ауданы 

707 000 Аудандан онға жуық іс-шара 

өткізіп, шалғай ауылдарда 

кездесулер жүргізілді. 

2018 жыл. 

Шілдеден 

қараша 

айлары 

аралығында 

«Интернет-

қабылдау» 

сайтының 

жұмысын 

ұйымдастыру 

және жүргізу 

«Жамбыл 

облысы 

әкімдігінің ішкі 

саясат 

басқармасы» 

КММ, Жамбыл 

облысы 

1 339 

000 

j-reception.kz сайтын ашылып, 

тамызбен желтоқсан айлары 

аралығында 125 сұрақ 

жолданып, 110 000 мың адам 

қамтылған болатын. Бұндай 

нәтиже SMM әдісі арқылы 

жеткен болатын.Осы жоба 

2019 жылы тақырып тізбесіне 

қайта кірген болатын. Осы 

жобаны сайтында гранттың 

2018 жыл. 

Мамыр 

айынан 

қараша 

аралығында 

Жергілікті өзін-өзі 

басқаруды және 

қоғамдық 

бақылауды 

дамыту бойынша 

ақпараттық 

орталықты 

ұйымдастыру 

«Жамбыл 

облысы 

әкімдігінің ішкі 

саясат 

басқармасы» 

КММ, Жамбыл 

облысы 

2 232 

000 

Жамбыл облыстық Қоғамдық 

кеңестердің ресми сайты іске 

қосылды. Q-kenes.kz сайтында 

облыстық, қалалық, аудандық 

Қоғамдық кеңестердің 

атқарған жұмыстары туралы 

ақпараттар салынған. Осы 

жоба облыстық ішкі саясат 

басқармасында 2019 жылы 

жалғасын тапқан болатын. 

Жұмыстың оң нәтижесінің 

арқасында деп білем. 

Қоғамдық және Азаматтық 

бақылаулар бүгінгі таңда 

ашық қоғамның үлгілік 

белгісі. Қоғамның қозғаушы 

күшін болып азаматтар 

болғандықтан назар көп 

салынатын болады. 



2019 жыл. 

Ақпан 

айынан 

бастап 

қараша 

айына дейін 

Бес әлеуметтік 

бастаманы іске 

асыру бойынша 

«Азаматтық 

бақылау» 

қоғамдық 

мониторингін 

жүргізу 

Азаматтық 

бастамаларды 

қолдау 

орталығы 

КЕАҚ, 

Қазақстан 

Республикасы 

18 000 

000 

2134 респондент сауалнама, 

234 фокус топқа 

қатысушылардан кері 

байланыс ұйымдастырылды. 

Нәтижесінде аналитикалық 

есеп дайындалып мүдделі 

органдарға жолданды. 

2019 жыл. 

Маусым 

айынан 

бастап 

қараша 

айына дейін 

Ақпараттандыруд

ың инновациялық 

әдістері халықпен 

жұмыс 

технологиясы 

ретінде 

Азаматтық 

бастамаларды 

қолдау 

орталығы 

КЕАҚ, 

Қазақстан 

Республикасы 

4 050 

000 

Онлайн оқыту курстарынан 69 

тыңдаушы 

ақпараттандырудың жаңа 

әдістерін үйреніп, Қоғамдық 

кеңестер, еріктілер, 

қайырымдылық үкіметтік емес 

ұйымдар туралы 

инфографикалар, посттар, 

видеолар және презентациялар 

дайындалды. 

2019-2020 

жылдар. Екі 

жылдық 

келісімшартп

ен жүзеге 

асты. 

Жергілікті өзін-

өзі басқаруды 

және қоғамдық 

бақылауды 

дамыту бойынша 

ақпараттық 

орталықты 

ұйымдастыру 

«Жамбыл 

облысы 

әкімдігінің ішкі 

саясат 

басқармасы» 

КММ, Жамбыл 

облысы 

5 544 

000 

Жоба барысында бекітілген 

тақырыптар бойынша 

семинар-кеңестер мен 

отырыстар өткізілді. 

Қатысушыларға заманауи әдіс 

бойынша онлайн түрде 

семинар-кеңестер  жүргізілді. 

Жобаның “Табыс тарихы” 

адамдардың нәтижесін айта 

аламыз. Бірінші, тарих ол  

“YouTube АНАТОМИЯСЫ” 

атты онлайн семинарға 

қатысқан қатысушымыз 

Сабырбек Арайлым. ZOOM 

платформасымен өткізілген 

болатын, онда көптеген тың 

мәліметтер айтылған еді, 

соның нәтижесінде Сабырбек 

Арайлым  Инста парақшамыз 

бен Facebook әлеуметтік 

желілерімізді жақсы жүргізіп, 

қаралым саны көбеюде.  

   6 тамыздан 24 тамыз 

аралығында ЖАМБЫЛ 

ОБЛЫСТЫҚ ҚОҒАМДЫҚ 

КЕҢЕСІНІҢ БІЛІМ 

САЛАСЫНА ҚОҒАМДЫҚ 

МОНИТОРИНГ жүргізілді. 

Мониторинг нәтижесіне 

жүздеген мәселелер 

анықталды. Видеолардың 

фэйсбуктегі қаралымы - 25 

мыңнан асты. Балалардың 

кезекші сынып пен қашықтай 

оқитынын айта отырып, 



ауылдағы интернет, мектептегі 

интернет, жаңа оқу жылана 

дайындық, оқушыларға 

кітаптар берілу, іштегі және 

даладағы әжетханалар 

зерделенді. Тараз қаласындағы 

орналасқан №6 орта 

мектебіндегі орын алған 

жағдай барлығымызға сабақ 

болды. Сол себепті біз 

балалардың денсаулығы мен 

қауіпсіздігін қамтамасыз 

етуіміз керек. Қоғамдық 

бақылау жасап 

бастағанымызды мектептердің 

көпшлігі, басым бөлігі 

дәстүрлі оқытуға және 

әжетхана құрлыстары толық 

аяқталмаған еді. Мониторинг 

кезінде байқағанымыз жаңа 

оқу жылына дайындығы 

жоғары деп Жамбыл ауданы 

айтқым келіп тұр. Жалпы 

Жамбыл ауданы әкімдігінің 

білім бөлімі тарапынан жұмыс 

дұрыс жолға қойылған. 

Пандемияға қарсы барлық 

сақтық шараларды ескере 

мектептерде толық 

жабдықтармен жабдықтаған, 

мектеп әжетханалары талапқа 

сай жасақталып, мектеп 

ғимаратына орналастырылған. 

Мектеп оқушыларына дәстүрлі 

білім алуына толық жағдай 

жасалған. 

Ал қалған аудан мектептері 

толықтай дайын емес болып 

шықты. Мектептердегі 

әжетханаларға Республикалық 

бюджеттен 574 млн теңге, 

жергілікті бюджеттен 546 млн 

теңге қаражат бөлінген. Соның 

өзінде әжетханалардың 

есіктері мен 

“перегородкалары” 

қаралмағандығы бұл қалай? 

деген сұрақтын неше түрлі 

жауабын ести алдық. Ал 

екінші мәрте тексеруге барған 

кезде толықтай дерлік 

құрылыс аяқталып, 

дайындықтары біршама 

жоғары көрсеткішті 

көрсетті.85% дәстүрлі оқытуға 



да,әжетхана құрлыстары да 

дайын екеніне көзіміз жетті. 

Бұл дегеніміз даму, яғни 

прогресстің бар екендігін 

байқауымызға болады.Бұны 

жетістігіміз деп санауға 

болады.  

   2019 жылы яғни, осыдан 

тура 1 жыл бұрын біз Жуалы 

ауданының үй-үйі бойынша 

газы осыдан 10 жыл бұрын 

кіргізілсе де, үйінде газы жоқ 

біраз елді мекендерді 

ауылдарды анықтаған 

болатынбыз. Сол ауылдарды 

анықтағаннан кейін, біз 

Жуалы ауданы әкімдігінен газ 

келіп тұрған, трубасы есіктің 

алдына келіп тұр бірақ үйінде 

газы жоқ мәселесін зерделеуді 

ұсынған болатынбыз. Соның 

нәтижесінде бүгінгі таңда 22 

үй анықталып, 22 үйдің ішінде  

техусловие деген нәрсе бар. 

Техусловия дегеніміз ол осы 

дайын үйінде газға ақшасы 

бар, толық құжатын рәсімдеп 

алған үйлер де анықталған 

болатын. Сол мәселе бойынша 

бүгінгі таңда 22 үйдің мен 

осыдан 2 күн бұрын Жуалы 

ауданына барып ең жақын 

ауылға барып кірі, көріп үй-

үйді аралаған болатынбыз. 

Сонда анықталған 18 үйге газ 

кіргізілген. Оның 4-еуіне ғана 

газ кіргізілмеген. Оларға 

бүгінгі таңда 4 үйіне 95 мың 

теңге  ақша төленді. Ал оның 

үстіне РайГаздың қосатын 

бағасы ол 100000 болуы 

мүмкін, 85000 болуы 

мүмкіндеген секілді бағасын 

біздің ұйымнан басқа 

демеушіліктермен ақшасын 

тауып береміз деп уәделескен 

болатынбыз. Осы жобаның 

арқасында үйлердің 

барлығына газ кіргізу 

мәселесінің біршама шешімі 

табылды. 

2020 

жылдың 

тамыз 

айынан 

«Бөлімнің даму 

индикаторлары 

мен ҮЕҰ іс-

қимылдарын 

“Тараз қаласы 

әкімдігінің ішкі 

саясат бөлімі” 

КММ, Тараз 

892 857 Бөлімнің даму индикаторлары 

мен ҮЕҰ іс-қимылдарын 

мониторингілеуге, 

мемлекеттік органдарының 



бастап 2020 

жылдың 31 

қазан 

бойынша 

мониторингілеуге, 

мемлекеттік 

органдарының 

қызметін 

бағалауға, 

тұрғындар 

арасындағы 

тіршілік 

әрекеттегі түйінді 

мәселелерін 

анықтау мен қатар 

қоғамдық-саяси 

ахуалды 

зерделеуге 

бағытталған 

социологиялық 

зерттеулерді 

жүргізу» 

қаласы қызметін бағалауға, тұрғындар 

арасындағы тіршілік 

әрекеттегі түйінді мәселелерін 

анықтау мен қатар қоғамдық-

саяси ахуалды зерделеуге 

бағытталған социологиялық 

зерттеу жүргізіліп, 300 ден 

астам респондент қатысты. 

3. Өтініш берушінің әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге 

асыруға арналған материалдық-техникалық базасының болуы. 

      Ұйымның әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге 

асыруға дайындығы баяндалады (техникалық-экономикалық көрсеткіштер).  

Ноутбук - 6. Бейне камера -1, Кресло квадро-4, Кресло кеңсе -1, Жұмыс үстелі -8,  

Стеллаж-1, Киімге арналған шкаф -2,  Бір тумбалы үстел-2, Диктафон -1 

 

      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 

бағдарламадағы 

міндеттері, 

жауапкершілігі 

Дастан 

Исламбек 

Дастанұлы 

Жоба 

жетекшісі 

2012 жылдан бері “Жамбыл 

облысы жастар ұйымдарының 

Қауымдастығы” ЗТБ барлық 

жобаларды басқарып келуде, 

әсіресе “Азаматтық 

бастамаларды қолдау 

орталығы” КЕАҚ (Ары қарай 

АБҚО) гранттық 

қаржыландырумен екі жоба 

жүзеге асырылды.  

2010-2020 

жылдар, 

10 жыл 

Жобаның толық 

жауапкершілігі 

Исупова 

Нина 

Антоновна 

Есепші 2012 жылдан бері “Жамбыл 

облысы жастар ұйымдарының 

Қауымдастығы” ЗТБ барлық 

жобаларды басқарып келуде, 

Салалық 

жұмыс өтілі 

25 жыл 

Жобаның 

есептілігі 



әсіресе “Азаматтық 

бастамаларды қолдау 

орталығы” КЕАҚ (Ары қарай 

АБҚО) гранттық 

қаржыландырумен екі жоба 

жүзеге асырылды.  

Серікбай 

Таншолпан 

Қанатқызы 

Қоғаммен 

байланыс 

жөніндегі 

менеджер 

2019 жылы АБҚО 

“Ақпараттандырудың 

инновациялық әдістері 

халықпен жұмыс 

технологиясы ретінде” атты 

гранттық жобаның орындалу 

тобында, 2020 жылы 

“Жергілікті өзін-өзі 

басқаруды және қоғамдық 

бақылауды дамыту 

бойынша ақпараттық 

орталықты ұйымдастыру” 

атты әлеуметтік жобада 

үйлестіруші қызметтерін 

атқарды 

2019-2021жыл 

3 жыл 

Әлеуметтік 

желіге ақпарат 

салу 

Жатқанбай 

Әділет 

Дәулетбердіұ

лы 

Үйлестіруші 2020 жылы “Жергілікті өзін-

өзі басқаруды және 

қоғамдық бақылауды 

дамыту бойынша 

ақпараттық орталықты 

ұйымдастыру” атты 

әлеуметтік жобада 

үйлестіруші қызметі 

атқарды 

2020 жыл 

1 жыл 

Жобаның 1 

міндетін 

орындалуына 

міндетті 

Әбдиев Еркін 

Қайырбекұлы 

Үйлестіруші 2020 жылы Жамбыл облысы 

әкімдігі жастар саясаты 

мәселелер басқармасының 

“Үздік жобалар” иегері. 

Сыйлықақы көлемі 300 000 

теңге 

5 жыл Жобаның 3 

міндетіне 

жауапты 

      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 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

құны 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарлама

ның 

нәтижесі 



аймағы 

 

 

 



   

 

8-қосымша 

  Нысан 

Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның мазмұны 

 

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

Әлеуметтік жобаның және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның мақсаты 

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. 

Әлеуметтік жобаның және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның міндеттері 

1. Ана тілін, ұлттық және мәдени дәстүрлерді сақтау. 

2. Мәдениет, ана тілін дамыту саласындағы іс-шараларды 

SMM ілгерілету арқылы насихаттау және танымал ету 

(белгілі және беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарту, ақпараттық 

ресурстар мен әлеуметтік желілерде жариялау үшін 

жарияланымдар дайындау, республикалық ТВ-да 

инографика, бейнероликтер, мақалалар, жарнама әзірлеу). 

3. Өскелең ұрпақты халықты мәдени дәстүрлеріне 

тәрбиелеу, бастамаларға баулу, ұлттық мақтаныш, 

азаматтық және патриотизмге тәрбиелеуге бағытталған 

адамгершілік және рухани құндылықтарды мәдениет 

құралдарымен қалыптастыру. 

4. Мәдениет саласындағы жас дарындарды, өз шыққан 

тегін,  ұлттық дереккөздерді білетін шығармашыл 

адамдарды қолдау. Ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз 

ету. 

5. Сауда орталықтары мен қоғамдық көліктерде Ұлттық 

домбыра күніне арналған «Нағыз қазақ қазақ емес, Нағыз 

қазақ домбыра»  арналған жастар флешмобын 

ұйымдастыру. 

6. Ұлы домбырашылар: Тәттімбет, Құрманғазы, Жамбыл 

Жабаев, Дина Нұрпейісова және т.б. туралы 

бейнетаныстырылым өткізу. 

7. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 

арналған «Жетістіктің тарихы» республикалық акциясын 

ұйымдастыру және өткізу. 

8.Жастардың халықтық дәстүрлер мен қолөнерге деген 

қызығушылығын дамыту. 

9. Әдет-ғұрыптар, салт-дәстүрлер, ұлттық мерекелер, халық 

шығармашылығы арқылы әр халықтың мәдениетіне 

қызығушылықты ояту. 

Ұсынылатын іс-шаралар Дәріс , акциялар, дөңгелек үстел, сайыстар, 

кезлесулер,флешмобтар, бейнероликтер 

Аумақтық қамтылуы 14 облыс және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары 

Мақсатты топтар Жастар, тұрғындар, волонтерлер 

Күтілетін нәтижелер 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. 

 

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

 

Әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарлама 

бағытталған мәселелер бойынша 

ағымдағы жағдайдың 

сипаттамасы 

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. Ұлттық бірегейлікті сақтауда қанымызға 

сіңіп, тұрмысымызға айналған салт-дәстүрдің маңызы 

жоғары. Рухани құндылықтардың ұрпақтан-ұрпаққа 

ауысып, сабақтасуы мәңгілік ел болудың негізгі өзегі. 

Сондықтан, ұлттық бірегейлікті сақтау жолында дәстүр 

мен ғұрпымызды, ұлттық асханамыз бен тағамдарымызды 

жүйелі жаңғырту керек. Әсіресе, ақпарат пен сан түрлі 

мәдениет тоғысқан жаһандану заманында ұлттық код пен 

рухты бекем ұстайтын салт-дәстүр мен әдет ғұрып. Осы 

ретте, Қазақ салт-дәстүр, әдет ғұрыпқа, ұлттық ас мәзіріне 

бай халық және әрбір ұлттық дәстүрдің тәрбиелік мәні мен 

маңызы терең. Ұлтымыздың салтдәстүрлері ұрпақты өнеге 

мен білімге, елжандылыққа, ізгілікке, бауырмалдық пен 

өнегеге шақыруымен құнды. Сондықтан, арнайы жоба 

аясында қазақ халқының дәстүрлері мен әдетғұрыптарын 

кеңінен дәріптеп, ұмыт болғанын жаңғыртып, заман 

көшіне сай ұлықтап, өскелең ұрпақты сол арқылы 

тәрбиелеу жолға қойылу керек.  

Статистикалық деректерге және 

(немесе) зерттеу деректеріне, 

соның ішінде өз зерттеулеріне 

сілтеме 

 https://informburo.kz/kaz/azaty-anday-salt-dstrler-

satalmay-alan.html  

 

Мақсатты топтың 

қажеттіліктерін анықтау 

бойынша жұмыс туралы ақпарат 

(қажеттіліктерді бағалау) 

 Қысқа мерзім ішінде халыққа БАҚ, әлеуметтік желі, 

кездесулер, форумдар, акциялар өткізу арқылы ұлттық 

құндылықтарды, адамгершілік қасиеттерді 

қалыптастыруға  шақыратын болады. Қазақ салт-дәстүр, 

әдет ғұрыпқа, ұлттық ас мәзіріне бай халық және әрбір 

ұлттық дәстүрдің тәрбиелік мәні мен маңызы терең. 

Ұлтымыздың салт-дәстүрлері ұрпақты өнеге мен білімге, 

елжандылыққа, ізгілікке, бауырмалдық пен өнегеге 

шақыруымен құнды. Сондықтан, арнайы жоба аясында 

қазақ халқының дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын кеңінен 

https://informburo.kz/kaz/azaty-anday-salt-dstrler-satalmay-alan.html
https://informburo.kz/kaz/azaty-anday-salt-dstrler-satalmay-alan.html


дәріптеп, ұмыт болғанын жаңғыртып, заман көшіне сай 

ұлықтап, өскелең ұрпақты сол арқылы тәрбиелеу жолға 

қойылу керек. Сондай-ақ, ұлттық тағамдарымыздың 

құндылығын арттырудың да өзектілігі жоғары. 

 

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

асырудан пайда алатын кімдер). 

      Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жоспарлау және іске 

асыру үрдісіне мақсатты топ өкілдерінің қатысуы сипатталады. 

 

Мақсатты топ Саны Жасы Мақсатты топтың алатын пайдасы 

Жастар 70 мың 16- 29 Жастар халықтық дәстүрлер мен 

қолөнерге деген қызығушылығын 

дамыта отырып, әдет-ғұрыптар, 

салт-дәстүрлер, ұлттық мерекелер, 

халық шығармашылығы арқылы әр 

халықтың мәдениетіне 

қызығушылықтарын оятып өз-

өздерін дамытатын болады. 

 

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

      Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның барлық серіктестері мен 

мүдделі тараптар тізіліп (мысалы, мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар, бизнес 

саласының өкілдері, БАҚ өкілдері, халықаралық ұйымдар және т.б.) олардың әлеуметтік 

жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаға қатысуы, сондай-ақ қолдау түрлері 

(ақпараттық, кеңес беру) баяндалады. 

 

Серіктестің, мүдделі тараптың атауы Қатысу түрі мен нақты бағыты 

TURANINFO.KZ ақпарат агенттігі ақпараттық сүйемелдеу жүргізу 

 

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

байланыс. 

 

Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай 

өлшенеді 

Жастар Ұмыт болып бара жатқан салт-дәстүрімізді, мәдени 

мұраларымыз бен рухани құндылықтарымызды 

үйренетін болады, рухани жаңғыратын болады.  

 

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

мониторинг жасау жоспары. 

Әлеуметтік жоба және әлеуметтік бағдарламаның мақсаты: 

Міндет Іс-шара Қысқа мерзімді және 

ұзақ мерзімді 

нәтижелер 

Индикаторлар 

(қысқа мерзімді 

және ұзақ мерзімді 

нәтижелерге) 

Өлшеу 

жиілігі 

1. Ана тілін, ұлттық 

және мәдени 

дәстүрлерді сақтау 

 

«Ұлттың тілі- сол 

ұлттың жаны, жан-

дүниесі» атты 

жастар мен 

қазыналы 

қарияларымызбен 

Қысқа мерзімді 

нәтиже: 

Жастарды тарту. 

 

Ұзақ мерзімді 

Күн тәртібі; 1 

Қатысушылар 

тізімі;17 

Фотосуреттер;25 

Хабарландырулар;2 

5 ай 

ішінде 



кездесу нәтиже:  

Ана тілін, ұлттық 

және мәдени 

дәстүрлерді сақтауды 

үйренетін 

болады.Үлкен 

қарияларымыздан 

сабақ алатын болады. 

Мақалалар;1 

Бейнероликтер;1 

 

«Тіл мәртебесі - ел 

мәртебесі. » атты 

қазақ тілінде эссе 

байқауы 

(онлайн форматта) 

 

(Орын иегерлеріне 

сыйлық 

қарастырылады)  

 

Қамтылу аумағы: 

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалалары 

Қысқа мерзімді 

нәтиже: 

Мақсатты аудитория 

жинау. 

 

 

 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтиже: 

Ана тілін, ұлттық 

және мәдени 

дәстүрлерді 

сақтауды, 

тіл қадірін түсінетін 

болады 

Қатысушылар 

тізімі;1 

Презентациялар;1 

Хабарландырулар;5 

Мақалалар;1 

 

 5 ай 

ішінде 

Мәдениет, ана тілін 

дамыту саласындағы 

іс-шараларды SMM 

ілгерілету арқылы 

насихаттау және 

танымал ету (белгілі 

және беделді 

блогерлерді, ҮЕҰ 

тарту, ақпараттық 

ресурстар мен 

әлеуметтік 

желілерде жариялау 

үшін 

жарияланымдар 

дайындау, 

республикалық ТВ-да 

инографика, 

бейнероликтер, 

мақалалар, жарнама 

«Өзге тілдің бәрін 

біл, өз тілінді 

құрметте »атты  

ана тілін дамыту 

саласында SMM 

белгілі және 

беделді 

блогерлерді, ҮЕҰ 

тарта отырып,  

онлайн курсын 

ұйымдастыру 

 

 

Қамтылу аумағы: 

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалалары 

Қысқа мерзімді 

нәтиже: 

Жастарды қызықтыра 

білу . 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтиже:  

SMM арқылы ана 

тілімізді, 

мәдениетімізді 

насихаттайтын 

болады. 

Оқыту 

бағдарламалары;1 

Қатысушылар 

тізімі;17 

Фотосуреттер;20 

Презентациялар;2 

Хабарландырулар;5 

Кері байланыс 

сауалнамалары;50  

Мақалалар;1 

Бейнероликтер;1 

5 ай 

ішінде 



әзірлеу) «Тіл-

халық рухы» 

атты ана тілімізде 

ақпараттық 

ресурстар мен 

әлеуметтік 

желілерде 

жариялау үшін 

жарияланымдар 

дайындау, 

республикалық ТВ-

да инфографика, 

бейнероликтер, 

мақалалар, 

жарнама әзірлеп 

жариялау 

 

Қамтылу аумағы: 

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалалары 

Қысқа мерзімді 

нәтиже: Ақпарат 

дайындау, 

инфографика 

жариялау 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтиже: ақпараттық 

ресурстар мен 

әлеуметтік 

желілерде ана 

тілімізде, тіліміздің 

қадірі жайлы 

жариялаймыз. 

Фотосуреттер;20 

Хабарландырулар;5 

Мақалалар;1 

Бейнероликтер;1 

Мақала;10 

Инфографика: 40 

5 ай 

ішінде 

Өскелең ұрпақты 

халықты мәдени 

дәстүрлеріне 

тәрбиелеу, 

бастамаларға баулу, 

ұлттық мақтаныш, 

азаматтық және 

патриотизмге 

тәрбиелеуге 

бағытталған 

адамгершілік және 

рухани 

құндылықтарды 

мәдениет 

құралдарымен 

қалыптастыру. 

«Мәдениет –

ұлттық қайта 

өркендеу  коды» 

атты дөңгелек 

үстел өткізу 

 

Қамтылу аумағы: 

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалалары 

Қысқа мерзімді 

нәтиже: 

Жастарды тарту. 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтиже: Өскелең 

ұрпақты халықты 

мәдени дәстүрлеріне, 

бастамаларға баулу, 

ұлттық мақтаныш, 

азаматтық және 

патриотизмге 

тәрбиелеуге 

бағытталған 

адамгершілік және 

рухани құндылықтар, 

мәдениет 

құралдарымен 

қалыптастырылатын 

болады.. 

Күн тәртібі; 1 

Қатысушылар 

тізімі;17 

Фотосуреттер;25 

Хабарландырулар;2 

Мақалалар;1 

Бейнероликтер;1 

 

5 ай 

ішінде 



Мәдениет 

саласындағы жас 

дарындарды, өз 

шыққан 

тегін,  ұлттық 

дереккөздерді білетін 

шығармашыл 

адамдарды қолдау. 

Ұрпақтар 

сабақтастығын 

қамтамасыз ету. 

 

«Талант - 

табиғаттан, талап - 

өзіңнен» атты  

Жас дарындарды 

өз шыққан тегін 

білу мақсатында 

шығармашыл 

адамдармен 

кездесу 

 

 

 

 

Қамтылу аумағы: 

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалалары 

Қысқа мерзімді 

нәтиже: 

Мәдениет 

саласындағы 

жастарды қолдау. 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтиже: Мәдениет 

саласындағы кемінде 

1 мың жас дарынға, 

өз шыққан тегін, 

ұлттық 

дереккөздерін  білеті

н шығармашыл 

адамға қолдау 

көрсетілетін болады. 

Қатысушылар 

тізімі;17 

Фотосуреттер;25 

Хабарландырулар;1 

Мақалалар;1 

Бейнероликтер;1 

 

5 ай 

ішінде 

Сауда орталықтары 

мен қоғамдық 

көліктерде Ұлттық 

домбыра күніне 

арналған «Нағыз 

қазақ қазақ емес, 

Нағыз қазақ 

домбыра»  арналған 

жастар флешмобын 

ұйымдастыру. 

 

«Нағыз қазақ қазақ 

емес, Нағыз қазақ 

домбыра»  арналға

н жастар 

флешмобын 

ұйымдастыру 

 

 

Қамтылу аумағы: 

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалалары 

Қысқа мерзімді 

нәтиже: 

Мәдениет 

саласындағы 

жастарды қолдау. 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтиже: ұлттық 

бірегейлік 

қалыптасып, 

құндылықтардың 

халық өміріндегі 

маңызы артады 

Фотосуреттер;25 

Хабарландырулар;1 

Мақалалар;1 

Бейнероликтер;1 

 

5 ай 

ішінде 

Ұлы домбырашылар: 

Тәттімбет, 

Құрманғазы, Жамбыл 

Жабаев, Дина 

Нұрпейісова және 

т.б. туралы 

бейнетаныстырылым 

өткізу 

«Қасиетті 

домбыра» атты 

Ұлы 

домбырашылар: 

Тәттімбет, 

Құрманғазы, 

Жамбыл Жабаев, 

Дина Нұрпейісова 

және т.б. туралы 

бейнетаныстырыл

ым өткізу 

 

Қамтылу аумағы: 

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалалары 

Қысқа мерзімді 

нәтиже: Жастарды 

өнерге бейімдеу 

арқылы әсемдік 

әлемін таныту, 

өнерге деген 

сүйіспеншілігін, ынта 

– ықыласын арттыру. 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтиже:  

Мәдени сауатты, 

қазақтың аспаптық 

музыкасын терең 

түсінетін, 

құрметтейтін, өресі 

биік, халқымыздың 

ұлттық аспабы 

домбыраны 

Фотосуреттер;20 

Хабарландырулар;1 

Мақалалар;1 

Бейнероликтер;3 

Презентация: 2 

 

5 ай 

ішінде 



қастерлейтін ұрпақ 

тәрбиелеуге үлес 

қосу. 

Қазақстан 

Республикасы 

Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына арналған 

«Жетістіктің тарихы» 

республикалық 

акциясын 

ұйымдастыру және 

өткізу. 

«Жетістіктің 

тарихы» 

республикалық 

акциясы аясында 

жастарға дәріс 

өткізу 

 

Қамтылу аумағы: 

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалалары 

Қысқа мерзімді 

нәтиже: Жастарды 

тарихымызды білуге 

шақыру. 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтиже: 

патриотизмге 

тәрбиелеуге 

бағытталған 

адамгершілік және 

рухани 

құндылықтарды 

мәдениет 

құралдарымен 

қалыптастыратын 

болады. 

Фотосуреттер;25 

Хабарландырулар;1 

Мақалалар;1 

Бейнероликтер;1 

 

5 ай 

ішінде 

«Жетістіктің 

тарихы» 

республикалық 

акциясы аясында 

бейнеролик 

дайындап 

әлеуметтік 

желілерде 

жариялау 

Қысқа мерзімді 

нәтиже: Жастарды 

тарихымызды білуге 

шақыру. 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтиже: дәстүр 

арқылы халық 

тарихты танып, 

патриоттық рух 

артады 

Бейнеролик: 1 

Инфографика:10 

5 ай 

ішінде 

Жастардың халықтық 

дәстүрлер мен 

қолөнерге деген 

қызығушылығын 

дамыту. 

 

«Ұлттық қолөнер 

– тәрбие көзі» 

атты көрме 

ұйымдастыру 

және таныстыру 

Қамтылу аумағы: 

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалалары 

Қысқа мерзімді 

нәтиже: Қазақи 

қолөнер көрмесін 

ұйымдастыру 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтиже: Жастардың 

дәстүрлі 

қолөнерімізге деген 

қызығушылығы 

арттырылады. 

Фотосуреттер;25 

Хабарландырулар;1 

Мақалалар;1 

Бейнероликтер;1 

 

5 ай 

ішінде 



Әдет-ғұрыптар, салт-

дәстүрлер, ұлттық 

мерекелер, халық 

шығармашылығы 

арқылы әр халықтың 

мәдениетіне 

қызығушылықты 

ояту. 

«Дәстүр мен 

ғұрып» атты 

Ұлттық салт-

дәстүрді 

насихаттайтын 

театрлық 

қойылымдарды 

қою 

Қамтылу аумағы: 

14 облыс, Нұр-

Сұлтан, Алматы 

және Шымкент 

қалалары 

Қысқа мерзімді 

нәтиже: Жастарды 

тарихымызды білуге 

шақыру. 

 

Ұзақ мерзімді 

нәтиже: салт-дәстүрді 

білетін, әдет-

ғұрыптарды 

сақтайтын жас ұрпақ 

қалыптасады 

Фотосуреттер;25 

Хабарландырулар;1 

Мақалалар;1 

Бейнероликтер;1 

 

5 ай 

ішінде 

 

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

 

Іс-шара 1-ай 2-ай 3-ай 4-ай 5-ай 

«Ұлттың тілі- сол ұлттың жаны, жан-дүниесі» 

атты жастар мен қазыналы қарияларымызбен 

кездесу 

- + - - - 

«Тіл мәртебесі - ел мәртебесі. » атты қазақ 

тілінде эссе байқауы 

(онлайн форматта) 

 

(Орын иегерлеріне сыйлық қарастырылады)  

- + + - - 

«Өзге тілдің бәрін біл, өз тілінді құрметте »атты  

ана тілін дамыту саласында SMM белгілі және 

беделді блогерлерді, ҮЕҰ тарта отырып,  

онлайн курсын ұйымдастыру 

- - + + - 

«Тіл-халық рухы» атты ана тілімізде 

ақпараттық ресурстар мен әлеуметтік 

желілерде жариялау үшін жарияланымдар 

дайындау, республикалық ТВ-да инфографика, 

бейнероликтер, мақалалар, жарнама әзірлеп 

жариялау 

- - + + + 

«Мәдениет –ұлттық қайта өркендеу  коды» атты 

дөңгелек үстел өткізу 

- - - + - 

«Талант - табиғаттан, талап - өзіңнен» атты  

Жас дарындарды өз шыққан тегін білу 

мақсатында шығармашыл адамдармен кездесу 

- + - - - 

«Нағыз қазақ қазақ емес, Нағыз қазақ 

домбыра»  арналған жастар флешмобын 

ұйымдастыру 

- - + - - 

«Қасиетті домбыра» атты Ұлы домбырашылар: 

Тәттімбет, Құрманғазы, Жамбыл Жабаев, Дина 

Нұрпейісова және т.б. туралы 

бейнетаныстырылым өткізу 

- - - + - 

«Жетістіктің тарихы» республикалық акциясы 

аясында жастарға дәріс өткізу 

+ - - - - 



«Жетістіктің тарихы» республикалық акциясы 

аясында бейнеролик дайындап әлеуметтік 

желілерде жариялау 

- + + + + 

«Ұлттық қолөнер – тәрбие көзі» атты көрме 

ұйымдастыру және таныстыру 

- - - - + 

«Дәстүр мен ғұрып» атты 

Ұлттық салт-дәстүрді насихаттайтын театрлық 

қойылымдарды қою 

- - - + - 

 

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

Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын барынша азайту 

стратегиясы 

Аудиторияның 

жиналмай қалуы 

Алдын ала хабарлау немесе кейінге шегеру. 

Төтенше 

жағдайлардың 

жариялануы 

Карантин жарияланған жағдайда онлайн форматта жүргізіледі 

 

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

құралдарында (ары қарай – БАҚ) жариялануы. 

Ақпараттық өнім 

(мақала, видеоролик, 

баннер, пост, бюллетень 

және т.б.) 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарлама 

кезіндегі 

ақпараттық 

өнімдердің саны 

Жарықтандыру арналары 

(теледидар, баспа басылымдары, 

интернет-порталдар, өз веб-сайты, 

әлеуметтік желілер, радио, пошта 

жәшіктері және т.б.) 

Ақпаратт

ың 

таралуы 

жиілігі 

Жоба туралы ақпараттар 15 turaninfo.kz, tengrinews.kz, zakon.kz,  

https://www.youtube.com/c/azamattyq

baqylau  

айына 2 

материал 

Жоба туралы видеолар 13 https://www.youtube.com/c/azamattyq

baqylau  

айына бір 

материал 

 

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

Қаржыландыру аяқталғаннан 

кейін қызметті жалғастыру және 

(немесе) нәтижелерді насихаттау 

мүмкіндігі 

Жоба аяқталғаннан кейін қолда бар материалдар мен 

бейнероликтерді уақыт өте қайтадан жариялап интернет-

порталдар арқылы жиі—жиі тарқата отырып, жобаның 

өзектілігін насихаттап, ұлттық бірегейлік қалыптасып, 

құндылықтардың халық өміріндегі маңызы артады. 

Тұрақтылықты қамтамасыз ету 

және (немесе) нәтижелерді одан 

әрі насихаттаудағы ұйымның 

рөлі қандай 

«Жамбыл облысы жастар ұйымдарының Қауымдастығы» 

заңды тұлғалар бірлестігі БАҚ көздерінде салт-дәстүр, әдет-

ғұрыпқа қатысты іс-шараларды кеңінен насихаттай отырып, 

Салт-дәстүрден көрініс беретін заманауи бейнероликтер, 

подкасттар, әлеуметтік желіде челлендждер, мақалалар мен 

танымдық посттарды жүйелі жариялап отырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/azamattyqbaqylau
https://www.youtube.com/c/azamattyqbaqylau
https://www.youtube.com/c/azamattyqbaqylau
https://www.youtube.com/c/azamattyqbaqylau


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-қосымша 

  Нысан 

Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыру бойынша 

шығыстардың сметасы 

       

№ Шығыстардың 

бабтары* 

Өлшем 

бірлігі 

Сан

ы 

Құны, 

теңгеме

н 

Барлығы, 

теңгемен 

Қаржыландыру көздері 

Өтініш 

беруші (өз 

салымы) 

Қоса 

қаржыланды

рудың басқа 

көздері 

Грант 

қаражаты 

1 Әкімшілік 

шығындар: 

   3 058 000   3 058 000 

 1) жалақы, 

оның ішінде 

   2700000   2700000 

 Жоба 

жетекшісі 

айлық 5 150 000 750 000   750 000 

 Есепші гонорар 5 100 000 500 000   500 000 

 Үйлестірушіле

р (саны -3 ) 

гонорар 15 100 000 1500 000   1 500 000 

 2) әлеуметтік 

салық және 

әлеуметтік 

аударымдар 

айлық  5 16 720 83 600   83 600 

 3) міндетті 

медициналық 

сақтандыру 

айлық 5 4000 20000   20 000 

 4) банк 

қызметтері 

қызмет 5 6 000 30 000   30 000 

 8) шығыс 

материалдары, 

негізгі 

құралдарға 

қызмет 

көрсетуге және 

оларды 

ұстауға 

қажетті 

тауарларды 

сатып алу 

және басқа да 

қорлар, оның 

ішінде: 

   24 400   24 400 



 Кеңсе 

тауарлары 

қызмет 1 24 400    24 400 

 9) өзге де 

шығыстар, 

оның ішінде: 

       

2 Материалдық-

техникалық 

қамтамасыз 

ету, оның 

ішінде: 

       

 фотокамера дана 1 200000 200000   200 000 

3 Тура 

шығыстар: 

   16 440 000   16 440 000 

 1-іс-шара 

«Ұлттың тілі- 

сол ұлттың 

жаны, жан-

дүниесі» атты 

жастар мен 

қазыналы 

қарияларымыз

бен кездесу 

   1 600 000    

 заңды немесе 

жеке тұлғалардың 

жұмыстары және 

қызметтері, оның 

ішінде 

   1 600 000   1 600 000 

 Серіктестер 

қызметі 

қызмет 16 100 000 1 600 000   1 600 000 

 тарату 

материалдары

н сатып алу, 

оның ішінде: 

  -    - 

 2-іс-шара 

«Тіл мәртебесі 

- ел мәртебесі. 

» атты қазақ 

тілінде эссе 

байқауы 

(онлайн 

форматта) 

   140 000   140 000 

 заңды немесе 

жеке тұлғалардың 

жұмыстары және 

қызметтері, оның 

ішінде 

   140 000   140 000 

 Сыйлықтар  

(ақшалай 

сыйлықтар 

50 000, 35 000, 

25 000, 15 000, 

дана 5 140 000 140 000   140 000 



15 000тг) 

 3-іс-шара 

«Өзге тілдің 

бәрін біл, өз 

тілінді 

құрметте »атты  

ана тілін 

дамыту 

саласында 

SMM белгілі 

және беделді 

блогерлерді, 

ҮЕҰ тарта 

отырып,  

онлайн курсын 

ұйымдастыру 

сектификат 

табыстау 

   300 000   300 000 

 Жеке 

тұлғалардың 

жұмыстары және 

қызметтері, 

оның ішінде 

   300 000   300 000 

 Тренер 

(гонорар) 
қызмет 1 300 000 300 000   300 000 

 3- іс шара 

«Тіл-

халық рухы» 

атты ана 

тілімізде 

ақпараттық 

ресурстар мен 

әлеуметтік 

желілерде 

жариялау үшін 

жарияланымда

р дайындау, 

республикалық 

ТВ-да 

инфографика, 

бейнероликтер

, мақалалар, 

жарнама 

әзірлеп 

жариялау 

   1700 000   1 700 000 

 Жеке 

тұлғалардың 

жұмыстары және 

қызметтері, 

оның ішінде 

   200 000   200 000 

 Монтожер 

қызметі: 

қызмет 1 200 000 200 000   200 000 

 Ақпарат қызмет 5 300 000 1 500 000   1500 000 



агенттіктеріне 

жарияланатын 

мақалалар 

 4-іс шара 

«Мәдениет –

ұлттық қайта 

өркендеу  

коды» атты 

дөңгелек үстел 

өткізу 

   1 600 000   1 600 000 

 заңды немесе 

жеке 

тұлғалардың 

жұмыстары және 

қызметтері, 

оның ішінде: 

   1 600 000   1 600 000 

 Серіктестер 

қызметі 

қызмет 16 100 000 1600 000   1 600 000 

 5- іс-шара 

«Талант - 

табиғаттан, 

талап - 

өзіңнен» атты  

Жас 

дарындарды өз 

шыққан тегін 

білу 

мақсатында 

шығармашыл 

адамдармен 

кездесу 

   1 600 000   1 600 000 

 заңды немесе 

жеке 

тұлғалардың 

жұмыстары және 

қызметтері, 

оның ішінде: 

   1 600 000   1 600 000 

 Серіктестер 

қызметі: 

қызмет 16 100 000 1600 000   160 0000 

 6- іс-шара 

 «Нағыз қазақ 

қазақ емес, 

Нағыз қазақ 

домбыра»  арн

алған жастар 

флешмобын 

ұйымдастыру 

       

 заңды немесе 

жеке 

тұлғалардың 

жұмыстары және 

қызметтері, 

оның ішінде: 

   1 600 000   1 600 000 



 Серіктестер 

қызметі 

қызмет 16 100 000 1600 000   1600 000 

 7- іс-шара 

 «Қасиетті 

домбыра» 

атты Ұлы 

домбырашылар

: Тәттімбет, 

Құрманғазы, 

Жамбыл 

Жабаев, Дина 

Нұрпейісова 

және т.б. 

туралы 

бейнетаныстыр

ылым өткізу 

   200 000   200 000 

 жеке 

тұлғалардың 

жұмыстары және 

қызметтері, 

оның ішінде 

   200 000   200 000 

 Монтожер қызмет 1 200 000 200 000   200 000 

 8- іс-шара 

 «Жетістіктің 

тарихы» 

республикалық 

акциясы 

аясында 

жастарға дәріс 

өткізу 

   3300000   3300000 

 заңды немесе 

жеке 

тұлғалардың 

жұмыстары және 

қызметтері, 

оның ішінде: 

   3 300 000   3 300 000 

 Серіктестер 

қызметі 

қызмет 16 100 000 1600 000    1 600 000 

 Тренер 

(гонорар) 

қызмет 17 100 000 17 00000   1700000 

 9- іс-шара 

 «Жетістіктің 

тарихы» 

республикалық 

акциясы 

аясында 

бейнеролик 

дайындап 

әлеуметтік 

желілерде 

жариялау 

   200 000   200 00 

 жеке    200 000   200 000 



тұлғалардың 

жұмыстары және 

қызметтері, 

оның ішінде: 

 Монтажер 

қызметі 

қызмет 1 200 000 200 000    200 000 

 10- іс-шара 

 «Ұлттық 

қолөнер – 

тәрбие көзі» 

атты көрме 

ұйымдастыру 

және 

таныстыру 

   2450000   2450 000 

 заңды немесе 

жеке 

тұлғалардың 

жұмыстары және 

қызметтері, 

оның ішінде: 

       

 Серіктестер 

қызметі: 

қызмет 16 100 000 1600 000    1 600 000 

 Көрме заттары кызмет 17 50 000  850 000   850000 

 11- іс-шара 

 «Дәстүр мен 

ғұрып» атты 

Ұлттық салт-

дәстүрді 

насихаттайтын 

театрлық 

қойылымдарды  

   1700000   1700000 

 жеке 

тұлғалардың 

жұмыстары және 

қызметтері, 

оның ішінде: 

   1 700 000   1 700 000 

 Көрініс 

актерлер 

қызметі 

қызмет 17 100 000 1700000   1700000 

 Барлығы:    19 498 000   19 498 000 

      _______________________________ 

      * Шығыстар әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның 

күнтізбелік жоспарына сәйкес барлық іс-шаралар бойынша ажыратылады. Әлеуметтік 

жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаға байланысты жоғарыда баяндалған шығыс 

түрлерінің барлығы сметада көрініс табуы міндетті емес. Шығыс баптарын 

толықтыруға іс-шараның қажеттіліктеріне байланысты жол беріледі. 

 

 

 


