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Грант беруші: «Жастар Үні» Республикалық Қоғамдық Бірлестігі 

Грант тақырыбы: «Қылмыстық жазасын өтеген жастар қатарындағы адамдарды оңалту және бейімдеу жөніндегі іс-шаралар 

кешенін жүргізу» 

Грант сомасы: 15 765 000тг 

1. Әлеуметтік жоба шеңберіндегі іс-шараларды сипаттаңыз 
     

Гранттық шартпен бірге берілген №3 қосымша  (жобаның егжей-тегжейлі сипаттамасы) бойынша жоспарланған индикаторларға қол 

жеткізу деңгейін көрсете отырып, әлеуметтік жобаны іске асыру шеңберінде жүргізілген барлық іс-шараларды күнін, орнын, 

қатысушылар санын егжей-тегжейлі сипаттау және талдау қажет. 

1 міндет. Қылмыстық жазасын өтеген жастар қатарындағы адамдарға заңды және психологиялық консультациялар ұйымдастыру 

 1 шара. Қылмыстық жазасын өтеген жастар қатарындағы адамдарға онлайн психологиялық консультациялар ұйымдастыру – жоба 

аясында білікті психолог маман Тәуекел Ақнұр 558  жазасын өтеп шыққан азаматтарға топтық кеңес беру жүргізді. Кеңес беру барысында 

стресстен арылу, жеке тұлғалық даму, қателіктерді қабылдау, депрессия құтылу, қоғамдағы коммуникация және тағы басқа жеке сұрақтар 

бойынша жауаптар берді. Консультацияларға республикалық маңызы бар 3 қала және 14 облыстан жазасын өтеу мекемелерінен босап 

шыққан азаматтар қатысты.  

2 шара. Қылмыстық жазасын өтеген жастар қатарындағы адамдарға онлайн құқықтық консультациялар ұйымдастыру – жоба 

аясында білікті заңгер маман Нұрбол Көжебек 541 жоба қатысушыларына азаматтық және құқықтық кеңес беру жұмысын жүргізді. 

Кездесулер барысында заңгер сотталғандық статусын заң бойынша жою, бұрын сотталған азаматтарға әскерге бару, жұмысқа орналасу 

және басқа да сауалдар аясында сөз қозғады. Консультацияларға республикалық маңызы бар 3 қала және 14 облыстан жазасын өтеу 

мекемелерінен босап шыққан азаматтар қатысты.   

  

2 міндет. Жұмысқа орналасуға әлеуметтік қолдау көрсету 

1 шара. «Жұмыс беруші және мен» тақырыбында онлайн курс ұйымдастыру аясында тәжірибелі саясаткер, коуч тренер Асхат 

Касенғали жұмысқа сәтті орналасудың алгоритмдерін 10 онлайн сабақ арқылы түсіндіріп өтті. Сабақтарда резюмені дұрыс рәсімдеу, 

жұмысты іздеу платформалары, презентацияны сәтті даярлау, жұмыс берушімен сұхбаттасуға киіну этикасы, жұмыс беруші жиі қоятын 

сұрақтар, сұхбаттасу барысында көпшілік жіберетін қателіктер, сұхбаттасу кезінде дене қимылын дұрыс пайдалану, ұжымдағы этика  және 



мансаптық өсу туралы фишкалармен бөлісті. Онлайн курсқа жалпы саны 594 жоба қатысушылары, яғни жазасын өтеп шыққан азаматтар 

қатысып, пайдалы ақпараттармен қамтылды. 

 2 шара. Жазасын өтеп шыққаннан жастарға жұмыс іздеу жолдарын үйрету бойынша бейнероликтер әзірлеу. Аталмыш бөлімде 3-5 

минуттық 2 бейнеролик түсіріліп, әлеуметтік желілерде толық ротацияланды. Аталмыш бейнероликтерді Жұмыспен қамту орталығында 

түсірдік. Себебі, қазіргі таңда кез келген топ өкілі аталмыш орталықтан арманындағы жұмысқа орналасу мүмкіндігі өте жоғары. Жоба 

контингенті орыс және қазақ тілді болғандықтан. Роликтің біреуі қазақша болса, екіншісі орыс тілінде түсірілді. Роликтерді түсіру 

барысында кәсіби актерлер тартылды. 

3 шара. Резюме (слайд) жасаудың жолдарын үйретуге қатысты бейнероликтер. Кез келген жұмыысқа орналасу үшін ең алдымен 

резюме сұрайды. Ал сізді сұхбаттасуға шақыру немесе шақырмау көп жағдайда резюменің сәтті жазылуына байланысты болып табылады . 

Көптеген жастардың резюмені рәсімдеуге сауатын арттыру және де жазасын өтеген жастардың қоғамға бейімделу процессін ілгерілету 

мақсатында аталмыш тақырыпта 4 бейнеролик әзірледік. Бейнероликтер қазақ және орыс тілдерінде түсірілді. Құрамында дұрыс 

резюменің үлгісі экран бейнесінде көрсетіліп, тайға таңба басқандай түсінікті, қарапайым тілде баяндалды. 

 

3 міндет. Тұрғын үй алу мәселелері бойынша консультациялар беру. 

 1 шара. «Отбасы банкі» мамандарын тарта отырып тұрғын үй мәселелері бойынша онлайн консультациялар ұйымдастыру. Аталмыш 

шаралар ретін сапалы әрі дұрыс ақпарат жеткізу мақсатында «Отбасы банк» АҚ мамандарын тарта отырып жүзеге асырдық. Атап өтсе,  

олар «Отбасы банк» АҚ Алматы қаласы бойынша филиалы директорының орынбасары Данагүл Түсіпова, менеджерлер Нұржан Әкежан 

және Алия Боранбаева. «Отбасы банк» өкілдері республикалық маңызы бар 3 қала және 14 облыстан жазасын өтеу мекемелерінен босап 

шыққан азаматтар арасында 10 консультация жүргізді. Кездесулерге жалпы саны 524 жас қатысты. Отбасы банк өкілдері тұрғын үй алу 

саласындағы мемлекет тарапынан берілетін жеңілдіктер, шот ашу және шотқа салымдар салу бойынша консультациялар жүргізіп, 

қатысушылар сұрақтарына жауап беріп өтті.   

2 шара. Үй алудың жолдары мен бағдарламаларын түсіндіретін бейнероликтер және мотиваторлар (жігерлендіретін қанатты сөздер) 

әзірлеу бойынша 3-5 минуттық 5 бейнеролик және 30 жігерлендіретін мотиваторлар даярланып, әлеуметтік желілерде толық 

ротацияланды. Аталмыш бейнероликтер тұрғын үй алу бағдарламаларын егжей тегжейлі түсіндіру, тұрғын үйге кезекке тұру алгоритмі 

және қажетті құжаттамалар тізімін қамтыды.  Роликтердің сценариін әзірлеу және түсіру барысына Отбасы банк мамандары тартылды . 

3 шара. Білікті заңгер маманын тарта отырып «Тең құқылымыз» атты бейнеролик әзірлеу. Аталмыш ролик 3 бөлімнен тұрды. Сюжет 

желісі бойынша «Бостандық» деп аталатын роликтің бірінші бөлімінде оқиға қаһарманы түрмеден босап шығып, бостандықтың дәмін қайта 

татады. Одан ары «Үміт» деп аталатын екінші бөлімде кейіпкер жұмысқа орналасып, психолог маман мен заңгерге жүгіну арқылы өмірге 

деген талпынысын ашып, кәсіп ашу туралы шешім қабылдап, роликтің соңғы бөлімі «Орындалған арманда» кәсіпті сәтті ашып, жетістікке 

жетіп, арманын орындайды. Роликтің мотивация мен жастарға берер идея мол болып табылады. 

4 шара. «Атамекен» ҚР ҰКП-нің және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорының сарапшыларын тарта отырып онлайн кездесулер 

ұйымдастыру. Атамекен палатасынан арнайы спикер маманды тарта отырып зум платформасында 10 кездесу өткіздік. Кездесуге жалпы 

саны 539 адам қатысты. Кәсіп ашу жолдары, ДК статусын алу, мемлекеттік шағын және орта бизнес гранттары, Атамекен ұсынатын 

гранттық бағдарламалар, бизнес план құру және осы сынды сауалдарға маман Мақсат Сералы кәсіби жауаптарын беріп өтті.  



5 шара. Кәсіп ашуды үйретуге бағытталған бейнероликтер әзірлеу. Атамекен ҰКП ұсынатын мемлкеттік гранттар (қазақ және орыс 

тілінде), табысты жас кәсіпкердің жетістік тарихы, Дара кәсіпкер ретінде өзін жариялау, ЖШС ашу жолдары және де кәсіпкерлерге 

салынатын салық түрлері жайында 3-5 минуттық 5 циклден тұратын бейнероликтер әзірлеп, оларды әлеуметтік желілерде ротацияладық. 

Қаралым саны  5000 нан асты.  

 

 

Кестені толтырыңыз және жоспарланған нәтижелердің нәтижелерге сәйкестігін сипаттаңыз 

 

Жоба мақсаты: 

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әлеуметке қосу жүйесін қалыптастыру 

және дамыту. Сотталған адамдарды әлеуметтік қоғамға қайтаруға дайындау, жазасын өтеп жатқан және 

бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды еңбекпен қамтуға жәрдемдесу. 

Әлеуметтік қызмет көрсету органдарында бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған 

адамдарды әлеуметтік оңалтудың нысандары мен әдістерін жетілдіру. 

Жобаны іске асырудан қол 

жеткізілген нәтиже: 

Жоба барысында атқарылған шаралардың нәтижесі көңіл толарлықтай. Қойылған мақсат толыққанды 

орындалды. Себебі психолог маманнан өткен азаматтардың ішінде ажырасу стадиясындағы қарым 

қатынасқа жүрген бірнеше азамат психолог кеңесі арқылы медиация орталығына жүгінді, көптеген 

азаматтың бойында өмірге деген құштарлығы ұлғайды, бұлардың барлығы жеке консультация барысында 

анықталды. Сонымен қоса, заңгер консультациясы арқылы бірнеше адам снятие судимости ходатайство 

даярлап, құжаттарын тапсырып, жұмыс іздеуге кірісті. Айта кететін нақты жетістіктің бірі, Каскелең 

қаласында балаларға арналған спорт мектебін ашқан азаматты айта аламыз. Бұған дейін кәсіп бастау 

ойында жүрген пробация қызметінде жүрген Қ. Есімді азамат заңгер және Атамекен сарапшысымен 

ақылдасу арқылы мемлекеттен спортты жан басына қаржыландыру бойынша спорт зал ашты. Түрмеге 

отырғанға дейін бокстан Спорт шебері деген атағы болған азамат өз өмірін қайта қолына алуға күші жетті, 

және бұған біздің жобаның пайдасы тиді. Осы сынды мысалдар жетерлік. Жәй ғана бейнероликтерді 

қарап, көп нәрсені түсініп ұғынуға болады. «Жұмыс беруші және мен» курсы арқылы тек қана жазасын 

өтеген жастар емес, кез келген жас жұмысқа орналасудың алгоритмін ұғына алды. Ал, жұмыс іздеу 

бойынша Халықты жұмыспен қамту орталығында түсірілген бейнеролик арқылы, бұрын ағаттық жасап, 

қайтадан өз өмірін қолына алып, екі қолға бір күрек ұстағысы келіп жүрген талай жас, қай жерден, қалай 

жұмыс іздеу керек екендігін түсінді.  
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500 541 Кеңес беру онлайн 

өткендіктен 

азаматтардың 

қосылу процесі 

жеңіл жүрді. 

Жұмысқа 

орналасуға 

әлеуметтік 

қолдау көрсету 

«Жұмыс 

беруші және 

мен» 

тақырыбынд

а онлайн 

курс 

ұйымдастыр

у 

 

Тәжірибелі саясаткер, 

коуч тренер Асхат 

Касенғали жұмысқа 

сәтті орналасудың 

алгоритмдерін 10 

онлайн сабақ арқылы 

түсіндіріп өтті.  

Сабақтарда резюмені дұрыс 

рәсімдеу, жұмысты іздеу 

платформалары, 

презентацияны сәтті даярлау, 

жұмыс берушімен 

сұхбаттасуға киіну этикасы, 

жұмыс беруші жиі қоятын 

сұрақтар, сұхбаттасу 

барысында көпшілік 

жіберетін қателіктер, 

сұхбаттасу кезінде дене 

500 594 Курс онлайн 

форматта, арнайы 

сайтқа видео 

жүктеу арқылы 

жүргізілгендіктен 

жоба 

қатысушыларына 

қосылуға қолайлы 

болды. 



қимылын дұрыс пайдалану, 

ұжымдағы этика және 

мансаптық өсу туралы 

фишкалармен бөлісті. Онлайн 

курсқа республикалық 

маңызы бар 3 қала және 14 

облыстан жазасын өтеу 

мекемелерінен босап шыққан 

594 жоба қатысушылары, яғни 

жазасын өтеп шыққан 

азаматтар қатысып, пайдалы 

ақпараттармен қамтылды. 

Жазасын 

өтеп 

шыққаннан 

жастарға 

жұмыс іздеу 

жолдарын 

үйрету 

бойынша 

бейнероликт

ер әзірлеу. 

Аталмыш бөлімде 3-5 

минуттық 2 

бейнеролик түсіріліп, 

әлеуметтік желілерде 

толық ротацияланды.  

Аталмыш бейнероликтерді 

Жұмыспен қамту 

орталығында түсірдік. Себебі, 

қазіргі таңда кез келген топ 

өкілі аталмыш орталықтан 

арманындағы жұмысқа 

орналасу мүмкіндігі өте 

жоғары. Жоба контингенті 

орыс және қазақ тілді 

болғандықтан. Роликтің біреуі 

қазақша болса, екіншісі орыс 

тілінде түсірілді. Роликтерді 

түсіру барысында кәсіби 

актерлер тартылды. Жалпы 

қаралым саны 5894 

2 ролик  

 

Ұзақтығы 

3-5 минут 

 

5 000 

қаралым 

2 ролик 

 

Ұзақтығы  

5 минут 

 

5894 

қаралым 

Бейнеролик 

сюжеттік форматта 

түсіріліп, 

әлеуметтік 

желілерде 

ротациялауға 

ыңғайлы етіп 

жасалды. Аталмыш 

роликті тамашалау 

арқылы кез келген 

жас жұмысты 

қайдан, қалай іздеу 

керек екендігін 

толықтай түсіне 

алады. 

Резюме 

(слайд) 

жасаудың 

жолдарын 

үйретуге 

қатысты 

бейнероликт

ер 

Аталмыш бөлімде 3-5 

минуттық 4 

бейнеролик (2 қазақ 

тілінде және  2 орыс 

тілінде) түсіріліп, 

әлеуметтік желілерде 

толық ротацияланды. 

Кез келген жұмысқа орналасу 

үшін ең алдымен резюме 

сұрайды. Ал сізді 

сұхбаттасуға шақыру немесе 

шақырмау көп жағдайда 

резюменің сәтті жазылуына 

байланысты болып табылады. 

Көптеген жастардың 

резюмені рәсімдеуге сауатын 

4 ролик  

 

Ұзақтығы 

3-5 минут 

 

5 000 

қаралым 

4 ролик 

 

Ұзақтығы  

5 минут 

 

5421 

қаралым 

Түсіндіру 

форматындағы 

роликтің тиімділігі 

кез келген адам 

резюме жасауды 5 

минуттың тсүініп 

алуға қолайлы етті. 

Тек қана видео 

көресің және 



арттыру және де жазасын 

өтеген жастардың қоғамға 

бейімделу процессін 

ілгерілету мақсатында 

аталмыш тақырыпта 4 

бейнеролик әзірледік. 

Бейнероликтер қазақ және 

орыс тілдерінде түсірілді. 

Құрамында дұрыс резюменің 

үлгісі экран бейнесінде 

көрсетіліп, тайға таңба 

басқандай түсінікті, 

қарапайым тілде баяндалды. 

Жалпы қаралым саны 5421 

 

үйренесің, 

визуалды 

қабылдайсың. 

Қазақстан көпұлтты 

мемлекет 

болғандықтанорыс 

және қазақ тілінде 

түсіріліп, көру 

аймағын кеңейтуге 

мүмкіндік берді. 

Тұрғын үй алу 

мәселелері 

бойынша 

консультациял

ар беру 

«Отбасы 

банкі» 

мамандарын 

тарта 

отырып 

тұрғын үй 

мәселелері 

бойынша 

онлайн 

консультаци

ялар 

ұйымдастыр

у 

«Отбасы банк» 

мекемесінен мамандар 

тарта отырып 10 

Онлайн 

консултациялар 

жүргізілді 

«Отбасы банкі» мамандарын 

тарта отырып тұрғын үй 

мәселелері бойынша онлайн 

консультациялар 

ұйымдастыру. Аталмыш 

шаралар ретін сапалы әрі 

дұрыс ақпарат жеткізу 

мақсатында «Отбасы банк» 

АҚ мамандарын тарта отырып 

жүзеге асырдық. Атап өтсе, 

олар «Отбасы банк» АҚ 

Алматы қаласы бойынша 

филиалы директорының 

орынбасары Данагүл 

Түсіпова, менеджерлер 

Нұржан Әкежан және Алия 

Боранбаева. «Отбасы банк» 

өкілдері республикалық 

маңызы бар 3 қала және 14 

облыстан жазасын өтеу 

мекемелерінен босап шыққан 

500 

 

524 Кеңес беру онлайн 

өткендіктен 

азаматтардың 

қосылу процесі 

жеңіл жүрді. 



азаматтар арасында 10 

консультация жүргізді. 

Кездесулерге жалпы саны 524 

жас қатысты. Отбасы банк 

өкілдері тұрғын үй алу 

саласындағы мемлекет 

тарапынан берілетін 

жеңілдіктер, шот ашу және 

шотқа салымдар салу 

бойынша консультациялар 

жүргізіп, қатысушылар 

сұрақтарына жауап беріп өтті.   

 Үй алудың 

жолдары 

мен 

бағдарламал

арын 

түсіндіретін 

бейнероликт

ер және 

мотиваторла

р 

(жігерлендір

етін қанатты 

сөздер) 

Аталмыш бөлімде 30 

мотиватор, ұзақтығы  

3-5 минуттық 5 

бейнеролик әзірленіп, 

әлеуметтік желілерде 

таратылды. 

 

Үй алудың жолдары мен 

бағдарламаларын түсіндіретін 

бейнероликтер және 

мотиваторлар (жігерлендіретін 

қанатты сөздер) әзірлеу 

бойынша 3-5 минуттық 5 

бейнеролик және 30 

жігерлендіретін мотиваторлар 

даярланып, әлеуметтік 

желілерде толық 

ротацияланды. Аталмыш 

бейнероликтер тұрғын үй алу 

бағдарламаларын егжей 

тегжейлі түсіндіру, тұрғын 

үйге кезекке тұру алгоритмі 

және қажетті құжаттамалар 

тізімін қамтыды.  Роликтердің 

сценариін әзірлеу және түсіру 

барысына Отбасы банк 

мамандары тартылды. 

3-5 

минуттық 5 

бейнеролик

, 30 

мотиватор 

3-5 

минуттық 5 

бейнеролик

, 30 

мотиватор 

Мотиваторлар 

жігерлендіретін 

қанатты сөздерден 

жасалынса, ал 

бейнероликте үй 

алуға байланысты 

ақпараттар мен 

бағдарламалар 

түсіндірілді, бұл өз 

кезегінде 

азаматтардың 

ақпаратты дұрыс 

алуына ықпалын 

тигізді. 

 Білікті 

заңгер 

маманын 

тарта 

3 бейнеролик 

әзірленді, ұзақтығы 

3-5 минут 

 

Білікті заңгер маманын тарта 

отырып «Тең құқылымыз» 

атты бейнеролик әзірлеу. 

Аталмыш ролик 3 бөлімнен 

3 

бейнеролик 

ұзақтығы 

3-5 минут 

3 

бейнеролик 

ұзақтығы 

3-5 минут 

Роликтің 

мотивация мен 

жастарға берер идея 

мол болып 



отырып «Тең 

құқылымыз» 

атты 

бейнеролик 

әзірлеу 

тұрды. Сюжет желісі бойынша 

«Бостандық» деп аталатын 

роликтің бірінші бөлімінде 

оқиға қаһарманы түрмеден 

босап шығып, бостандықтың 

дәмін қайта татады. Одан ары 

«Үміт» деп аталатын екінші 

бөлімде кейіпкер жұмысқа 

орналасып, психолог маман 

мен заңгерге жүгіну арқылы 

өмірге деген талпынысын 

ашып, кәсіп ашу туралы 

шешім қабылдап, роликтің 

соңғы бөлімі «Орындалған 

арманда» кәсіпті сәтті ашып, 

жетістікке жетіп, арманын 

орындайды. Роликтің 

мотивация мен жастарға берер 

идея мол болып табылады. 

 

  табылады. 

Әлеуметтік желіде 

ротацияланғаннан 

кейін, бұл роликті 

көрген жастардың, 

өмірін өзгертуге 

талпыныс пайда 

болары сөзсіз. 

 Атамекен» 

ҚР ҰКП-нің 

және «Даму» 

кәсіпкерлікті 

дамыту 

қорының 

сарапшылар

ын тарта 

отырып 

онлайн 

кездесулер 

ұйымдастыр

у 

Атамекен маманын 

тарта отырып жалпы 

саны 10 Онлайн 

кездесулер өткізілді 

«Атамекен» ҚР ҰКП-

нің және «Даму» кәсіпкерлікті 

дамыту қорының 

сарапшыларын тарта отырып 

онлайн кездесулер 

ұйымдастыру. Атамекен 

палатасынан арнайы спикер 

маманды тарта отырып зум 

платформасында 10 кездесу 

өткіздік. Кездесуге жалпы 

саны 539 адам қатысты. Кәсіп 

ашу жолдары, ДК статусын 

алу, мемлекеттік шағын және 

орта бизнес гранттары, 

Атамекен ұсынатын гранттық 

бағдарламалар, бизнес план 

500 

 

539 Кеңес беру онлайн 

өткендіктен 

азаматтардың 

қосылу процесі 

жеңіл жүрді. 



құру және осы сынды 

сауалдарға маман Мақсат 

Сералы кәсіби жауаптарын 

беріп өтті. 

 Кәсіп ашуды 

үйретуге 

бағытталған 

бейнероликт

ер әзірлеу 

 

Кәсіп ашуға 

бағытталған 5 

бейнеролик әзірленді, 

ұзақтығы 3-5 минут 

 

Кәсіп ашуды үйретуге 

бағытталған бейнероликтер 

әзірлеу. Атамекен ҰКП 

ұсынатын мемлкеттік гранттар 

(қазақ және орыс тілінде), 

табысты жас кәсіпкердің 

жетістік тарихы, Дара кәсіпкер 

ретінде өзін жариялау, ЖШС 

ашу жолдары және де 

кәсіпкерлерге салынатын 

салық түрлері жайында 3-5 

минуттық 5 циклден тұратын 

бейнероликтер әзірлеп, 

оларды әлеуметтік желілерде 

ротацияладық. Қаралым саны  

5000 нан асты. 

5 

бейнеролик 

ұзақтығы 

3-5 минут 

5 

бейнеролик 

ұзақтығы 

3-5 минут 

Бейнероликтерді 

көру арқылы 

жастар кәсіп 

ашудығ қыр сырын 

үйреніп, өз кәсібін 

заңдастыру 

бойынша 

ақпаратты жылдам 

әрі түсінікті тілде 

ала алады. 

 

Жобаның әлеуметтік және экономикалық әсерін көрсететін кестені толтырыңыз  

 

 Индикатор Өлшем бірлігі Жоспарланып отырған 

деңгей 

Нақты деңгей 

1. Тікелей бенефициарлар саны, оның ішінде: адам 2000 2756 

 халықтың әлеуметтік осал топтарынан адам    

2. Жанама бенефициарлар саны (БАҚ-та жариялау 

есебінен) 

адам 500 000 600 000 

3. Штаттық қызметкерлердің саны адам 5 5 

4. Тартылған мамандар саны, оның ішінде: адам 2 2 

 халықтың әлеуметтік осал топтарынан адам   

5. Қамтылған ҮЕҰ саны Ұйым   

6. Гранттың жалпы сомасынан еңбекақы төлеу қоры теңге 1 120 000 1 120 000 



7. Салықтар (ӘС, ӘА, МӘМС (штаттық 

қызметкерлердің ғана)) 

теңге 361 152 361 152 

8. Экономикаға қосқан үлес (тауарлар мен қызметтерді 

сатып алу 

теңге 1 540 000 1 540 000 

9. Әлеуметтік жоба серіктестерінің саны (заңды және / 

немесе жеке тұлғалар) 

ұйым/адам 1 3 

 

 

Жоба бойынша жоспардан ауытқу негіздемелерін сипаттаңыз: жобаны жүзеге асыруға байланысты уақыттың тым аздығына 

байланысты, есеп беру деңгейінде қиындықтар туындады.  

 

2. Мақсатқа жету (фактілерді сипаттау және мақсатқа жету туралы дәлелдерді көрсету): жобаның барлық міндеттері мен бөлімдері 

толыққанды жүзеге асты. Және де жобаны орындау барысында қатысушылар саны жоспарлы межеден асты. Бұл жобаның мақсатты 

тобы толыққанды қамтылғандығының дәлелі болып табылады. 

3. Әлеуметтік жобаны аяқтау және/немесе іске асыру барысында болған әлеуметтік және басқа да өзгерістерді өлшеу  

(жоба алдындағы жағдайды және жоба аяқталған кездегі жағдайды, жоба шеңберіндегі проблемалар мен міндеттерді шешу дәрежесін 

салыстыру): 

«Табыс тарихы» - бұл әлеуметтік жобаның қандай да бір нақты жағдайда (белгілі бір қызмет алушының өмірінде)қалай көмектескенінің 

қысқаша (5-8 сөйлем) мысалы; Аталмыш жобаны жүзеге асыру барысында, біздің берілген контингент, яғни жазасын түзету мекемелерінен 

босап шыққан азаматтармен көп жұмыс атқарылды. Оның ішінде нақты бір дәйекті айта кете аламыз. Алматы облысы, Каскелен 

қаласында мемлекеттік спортқа бөлінген гранттық қолдау туралы заңгерден кеңестер алып, өзінің спорт мектебін ашқан азаматты 

көрсете аламыз. Ол азамат атын атамауды сұрағандықтан азаматтардың конституциялық құқығын қорғау мақсатында жариялай 

алмаймыз. Осы сынды көп мысалдар бар, бірі жұмысқа орналасса, енді бірі Атамекеннен берілетін гранттарға идеялар ұсынып, 

құжаттарын дайындауда. Жоба аяқталғанымен ол азаматтармен байланыс әлі күнге дейін бар, яғни азаматтың өз қалауымен біз барынша 

қолдау көрсетудеміз. 

Табыс туралы әңгімелер жарияланымдарда, сондай-ақ әлеуметтік жобаның нәтижелерін ұзақ мерзімді бақылау үшін қолданыла алады. 

Табыстың қысқаша тарихы келесі бөлімдерден тұруы керек: әлеуметтік жобаның басындағы жағдай; 

әлеуметтік жобаның жағдайға әсері әсердің нәтижесі. 

Сондай-ақ, табыс тарихында белгілі бір қызмет алушының байланыс деректерін қоса отырып, оның кері байланысы болғаны жөн. 

4. Әлеуметтік жобаға қатысушылар бөлінісіндегі статистикалық ақпарат (аралық бағдарламалық есепті ұсыну сәтінде): 

 

Гендерлік көрсеткіш: 



Барлық қатысушылар саны Ерлер  Әйелдер 

2756 2756  

 

Санаттар бойынша әлеуметтік мәртебе: 

Бүкіл 

жобаға 

қатысушыл

ар саны  

Балалар 

(оның 

ішінде 

мүгедек 

балалар) 

Жастар 
Мемлекеттік 

қызметшілер 

Бюджеттік 

ұйым 

жұмысшыла

ры 

Мүгедекте

р 

Жасы 

үлкен 

адамдар 

(50 

жастан 

және 

одан 

жоғары), 

оның 

ішінде: 

Жұмыссызда

р 

Қоғамдық 

ұйымдардың 

өкілдері 

Бизнес-

сектор 

өкілдері 

Басқа 

санаттар 

2756  2121        635 

 

Жас көрсеткіші: 

Бүкіл жобаға қатысушылар 

саны 
13-16  жас 17-22 жас 23-27 жас 28-32 жас 33-45 жас 46-58 жас 59 жас және жоғары 

   1214 956 583   

 

 

 

 

 

 

5. Әлеуметтік жоба нәтижесі 

1 міндет. Қылмыстық жазасын өтеген жастар қатарындағы адамдарға заңды және психологиялық консультациялар ұйымдастыру 

 1 шара. Қылмыстық жазасын өтеген жастар қатарындағы адамдарға онлайн психологиялық консультациялар ұйымдастыру – жоба 

аясында білікті психолог маман Тәуекел Ақнұр 558  жазасын өтеп шыққан азаматтарға топтық кеңес беру жүргізді. Кеңес беру барысында 

стресстен арылу, жеке тұлғалық даму, қателіктерді қабылдау, депрессия құтылу, қоғамдағы коммуникация және тағы басқа жеке сұрақтар 



бойынша жауаптар берді. Консультацияларға республикалық маңызы бар 3 қала және 14 облыстан жазасын өтеу мекемелерінен босап 

шыққан азаматтар қатысты.  

2 шара. Қылмыстық жазасын өтеген жастар қатарындағы адамдарға онлайн құқықтық консультациялар ұйымдастыру – жоба 

аясында білікті заңгер маман Нұрбол Көжебек 541 жоба қатысушыларына азаматтық және құқықтық кеңес беру жұмысын жүргізді. 

Кездесулер барысында заңгер сотталғандық статусын заң бойынша жою, бұрын сотталған азаматтарға әскерге бару, жұмысқа орналасу 

және басқа да сауалдар аясында сөз қозғады. Консультацияларға республикалық маңызы бар 3 қала және 14 облыстан жазасын өтеу 

мекемелерінен босап шыққан азаматтар қатысты.   

  

2 міндет. Жұмысқа орналасуға әлеуметтік қолдау көрсету 

1 шара. «Жұмыс беруші және мен» тақырыбында онлайн курс ұйымдастыру аясында тәжірибелі саясаткер, коуч тренер Асхат 

Касенғали жұмысқа сәтті орналасудың алгоритмдерін 10 онлайн сабақ арқылы түсіндіріп өтті. Сабақтарда резюмені дұрыс рәсімдеу, 

жұмысты іздеу платформалары, презентацияны сәтті даярлау, жұмыс берушімен сұхбаттасуға киіну этикасы, жұмыс беруші жиі қоятын 

сұрақтар, сұхбаттасу барысында көпшілік жіберетін қателіктер, сұхбаттасу кезінде дене қимылын дұрыс пайдалану, ұжымдағы этика  және 

мансаптық өсу туралы фишкалармен бөлісті. Онлайн курсқа жалпы саны 594 жоба қатысушылары, яғни жазасын өтеп шыққан азаматтар 

қатысып, пайдалы ақпараттармен қамтылды. 

 2 шара. Жазасын өтеп шыққаннан жастарға жұмыс іздеу жолдарын үйрету бойынша бейнероликтер әзірлеу. Аталмыш бөлімде 3-5 

минуттық 2 бейнеролик түсіріліп, әлеуметтік желілерде толық ротацияланды. Аталмыш бейнероликтерді Жұмыспен қамту орталығында 

түсірдік. Себебі, қазіргі таңда кез келген топ өкілі аталмыш орталықтан арманындағы жұмысқа орналасу мүмкіндігі өте жоғары. Жоба 

контингенті орыс және қазақ тілді болғандықтан. Роликтің біреуі қазақша болса, екіншісі орыс тілінде түсірілді. Роликтерді түсіру 

барысында кәсіби актерлер тартылды. 

3 шара. Резюме (слайд) жасаудың жолдарын үйретуге қатысты бейнероликтер. Кез келген жұмыысқа орналасу үшін ең алдымен 

резюме сұрайды. Ал сізді сұхбаттасуға шақыру немесе шақырмау көп жағдайда резюменің сәтті жазылуына байланысты болып табылады . 

Көптеген жастардың резюмені рәсімдеуге сауатын арттыру және де жазасын өтеген жастардың қоғамға бейімделу процессін ілгерілету 

мақсатында аталмыш тақырыпта 4 бейнеролик әзірледік. Бейнероликтер қазақ және орыс тілдерінде түсірілді. Құрамында дұрыс 

резюменің үлгісі экран бейнесінде көрсетіліп, тайға таңба басқандай түсінікті, қарапайым тілде баяндалды. 

 

3 міндет. Тұрғын үй алу мәселелері бойынша консультациялар беру. 

 1 шара. «Отбасы банкі» мамандарын тарта отырып тұрғын үй мәселелері бойынша онлайн консультациялар ұйымдастыру. Аталмыш 

шаралар ретін сапалы әрі дұрыс ақпарат жеткізу мақсатында «Отбасы банк» АҚ мамандарын тарта отырып жүзеге асырдық. Атап өтсе,  

олар «Отбасы банк» АҚ Алматы қаласы бойынша филиалы директорының орынбасары Данагүл Түсіпова, менеджерлер Нұржан Әкежан 

және Алия Боранбаева. «Отбасы банк» өкілдері республикалық маңызы бар 3 қала және 14 облыстан жазасын өтеу мекемелерінен босап 

шыққан азаматтар арасында 10 консультация жүргізді. Кездесулерге жалпы саны 524 жас қатысты. Отбасы банк өкілдері тұрғын үй алу 

саласындағы мемлекет тарапынан берілетін жеңілдіктер, шот ашу және шотқа салымдар салу бойынша консультациялар жүргізіп, 

қатысушылар сұрақтарына жауап беріп өтті.   

2 шара. Үй алудың жолдары мен бағдарламаларын түсіндіретін бейнероликтер және мотиваторлар (жігерлендіретін қанатты сөздер) 

әзірлеу бойынша 3-5 минуттық 5 бейнеролик және 30 жігерлендіретін мотиваторлар даярланып, әлеуметтік желілерде толық 



ротацияланды. Аталмыш бейнероликтер тұрғын үй алу бағдарламаларын егжей тегжейлі түсіндіру, тұрғын үйге кезекке тұру алгоритмі 

және қажетті құжаттамалар тізімін қамтыды.  Роликтердің сценариін әзірлеу және түсіру барысына Отбасы банк мамандары тартылды . 

3 шара. Білікті заңгер маманын тарта отырып «Тең құқылымыз» атты бейнеролик әзірлеу. Аталмыш ролик 3 бөлімнен тұрды. Сюжет 

желісі бойынша «Бостандық» деп аталатын роликтің бірінші бөлімінде оқиға қаһарманы түрмеден босап шығып, бостандықтың дәмін қайта 

татады. Одан ары «Үміт» деп аталатын екінші бөлімде кейіпкер жұмысқа орналасып, психолог маман мен заңгерге жүгіну арқылы өмірге 

деген талпынысын ашып, кәсіп ашу туралы шешім қабылдап, роликтің соңғы бөлімі «Орындалған арманда» кәсіпті сәтті ашып, жетістікке 

жетіп, арманын орындайды. Роликтің мотивация мен жастарға берер идея мол болып табылады. 

4 шара. «Атамекен» ҚР ҰКП-нің және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорының сарапшыларын тарта отырып онлайн кездесулер 

ұйымдастыру. Атамекен палатасынан арнайы спикер маманды тарта отырып зум платформасында 10 кездесу өткіздік. Кездесуге жалпы 

саны 539 адам қатысты. Кәсіп ашу жолдары, ДК статусын алу, мемлекеттік шағын және орта бизнес гранттары, Атамекен ұсынатын 

гранттық бағдарламалар, бизнес план құру және осы сынды сауалдарға маман Мақсат Сералы кәсіби жауаптарын беріп өтті.  

5 шара. Кәсіп ашуды үйретуге бағытталған бейнероликтер әзірлеу. Атамекен ҰКП ұсынатын мемлкеттік гранттар (қазақ және орыс 

тілінде), табысты жас кәсіпкердің жетістік тарихы, Дара кәсіпкер ретінде өзін жариялау, ЖШС ашу жолдары және де кәсіпкерлерге 

салынатын салық түрлері жайында 3-5 минуттық 5 циклден тұратын бейнероликтер әзірлеп, оларды әлеуметтік желілерде ротацияладық. 

Қаралым саны  5000 нан асты.  

 

6. Әлеуметтік жобаны іске асыруға қолдау көрсеткен серіктестердің (егер бар болса), билік органдарының, құрылымдардың үлесін 

талдау: оларды тарту қаншалықты қажет болды, бұл әлеуметтік жобаны қалай күшейтті, қандай сабақтар алынды, өзара іс-

қимылды жалғастыру қалай жоспарлануда?  Серіктестер ақпараттық тұрғыдан жақсы қолдады, билік өкілдеріне келетін болсақ 

өңірлердегі халықпен байланыстырушы тарап болды. 


