
           «26»шілде 2021жылғы №52 Грант беру жөніндегі  

            Келісім шарттың № 3 Қосымшасы 

 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ЖАН-ЖАҚТЫ СИПАТТАМАСЫ 

I БЛОК  

Жоба туралы жалпы ақпарат 

Грантты алушы:  «Жастарға қолдау көрсету» Қоғамдық Қоры 

Грант тақырыбы:  «Жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеу жөніндегі шаралар кешенін іске асыру» 

Грант сомасы: 19 409 000 теңге 

Жоба мақсаты: Жастар арасында сана-сезімін және патриотизмдеңгейін арттыру. 

Жастар арасында Қазақстан Республикасының жалпыұлттық басымдықтарын ілгерілету 

 

Жобаны іске асрыдуан күтілетін 

нәтиже: 

Әскери-патриоттық клубтар мен басқа да патриоттық бірлестіктерге жұмылдырылған 

жастардың үлесін кемінде 20% - ға арттыру. 

Кемінде 20 мың жастар арасында әскери-патриоттық тәрбие жөніндегі мемлекеттік шаралар 

туралы хабардар болу деңгейін арттыру.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. Әскери-патриоттық клубтар қауымдастығын және басқа да патриоттық 

бірлестіктерді ұйымдастыру. 

Әскери қызметтің беделін көтеру, патриотизм рухын және Отанға деген сүйіспеншілікті 

тәрбиелеу мақсатында әскери-патриоттық клубтар мен бірлестіктерді танымал ету бойынша 

әлеуметтік желілерде, мессенджерлерде жәнет.б. тарату үшін бейнежоба  жасау. Тікелей 

қамту–20 мыңнан астам адам. Жанамақамту 100 мыңнан астам адам, Ақпараттық қамту – 

500 мыңнан астам адам. 

Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны 

және атауы: 

Әрбір қаланың ішкі саясат басқармалары,жастар орталығы, ҮЕҰ «Тәуелсіз ел жастары» 

(серіктес) және «Жастарға қолдау көрсету» ҚҚ-ның штаттағы 10 қызметкерлері 
Бұл жолдар міндетті түрде толтырылуы тиіс. Жобаның мақсаты және күтілетін нәтиже ұтып алынған өтінімн бойынша толтырылады. 

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

Жоба командасы туралы ақпарат  

 

Ұйымның штаттық қызметкерлері 

ТАӘ Лауазымы  Байланыс ақпараттары Міндеттері Жобадағы 

жұмыспен 

қамтылу 

Габбасова Айшат 

Валиуллиновна 
Жоба жетекшісі 

 

Тел.:  87028635863 

E-mail:aishat-83@mail.ru 

Жобаның іс жүзінде орындауға барлық  

дайындық жұмыстарын жүргізеді. 

Жобаның презентациясын дайындайды. 

Өңірлер бойынша сараптама, 

сауалнамалар жүргізу, жобаның жоспарын 

бекіту т.б маңызды нұсқаулықтар береді 

 

100% 

 

Джантлиева Айгуль 

Ивадуллаевна    Жоба есепшісі 

 

 

Тел.: 8  7071050245 

E-mail: aigul.qqq@gmail.com 

 

Жобаны сәтті іске асыру үшін қажетті 

жабдықтарды, шығыс материалдарын 

сатып алу. Жобаның бухгалтерлік 

есептерін жүргізеді. Қаржылық 

құжаттарды әзірлейді, орындайды. 

 

100% 

 

 

 

 

Дуйсенбаев Сәндібек 

Қонысбайұлы 

Қоғаммен 

байланыс жөніндегі 

маман 

 

Тел.: 8  701 060 50 40. 

E-mail: 

Sandi_0099@mail.ru  

Жоба аясында қоғаммен байланыс 

орнатады. Кіріс-шығыс хаттарды әзірлейді. 

Ұсыныстарды, өтініштерді қабылдайды. 

«Тәуекел тобындағы» жасөспірімдер мен 

жастарды патриоттық бағыттағы қоғамдық 

іс-шараларға тарту бойынша жұмыстарға 

жауапты 

 

 
 

 

100% 

 

 

 

Бақыткелдіұлы Бақтияр 

 

 

 

Қор басшы 

 

 

 

E-mail: kazzhastar@mail.ru 

Әскери қызметтің беделін көтеру, 

патриотизм рухын және Отанға деген 

сүйіспеншілікті тәрбиелеу мақсатында 

әскери-патриоттық клубтар мен 

бірлестіктерді танымал ету бойынша 

әлеуметтік желілерде, мессенджерлерде 

және т.б. тарату үшін соғыс ардагерлерінің 

қатысуымен бейнетүсірілім және креативті 

бейне өнім жасау 

 

 

 

 

50% 

mailto:kazzhastar@mail.ru
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Жандайбек Дидар 

Жанайұлы 

Жоба үйлестіруші Тел.:  87028635863 

E-mail: 

Қатысушыларбен тікелей жұмыс жасайды. 

Әскери-патриоттық музейлерге 

экскурсиялар; соғыс ардагерлерімен 

кездесулер откизу; зияткерлік ойындар 

откизу;патриоттық акциялар откизу; 

шығармашылық конкурстар ұйымдастыру 

100%. 

Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар 

ТАӘ Лауазымы  Байланыс ақпараттары Міндеттері Жобадағы 

жұмыспен 

қамтылу 

Айткаримов Бауыржан 

Берікқанұлы 

«Тәуелсіз ел 

жастары» ҚҚ-ның 

басшысы, серіктес 

 (шақырылған 

маман) 

8 775 672 89 61 Модератор, коучер 50% 

Шапенова Туреғаным 

Шапенқызы 

Ұйымдастырушы 

маман 

 

Тел.:  87775699665 

 

Жоба бойынша іс-шараларды 

ұйымдастырады. 

100% 

Әбдірахман Нұрай 

Аюбқызы 

 

SMM-маманы Тел.:  87002260298 

 

Жоба бойынша ақпараттық-насихаттық 

жұмыстарды жүргізеді. Веб-портал 

жұмысын жүргізеді. БАҚ өкілдерімен 

байланыс орнатады 

30%. 

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

мамандарды көрсету қажет. 
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III БЛОК  

Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары 

 

1 міндет. онлайн-форматта әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша шеберлік сыныптарын, пікірталас алаңдарын өткізу 

 Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша 

сипаттамасы)1 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша)2 

Жоспарланып 

отырған 

индикаторлар 3 

Орындау 

мерзімі4 

Шараның 

құны5 

1.  Жасөспірімдер мен 

жастарды беделді 

коучерлармен, оның 

ішінде онлайн-

форматта әскери-

патриоттық тәрбиелеу 

бойынша шеберлік 

сыныптарын өткізу.  

шеберлік сынып өткізіледі 

 

Шақырылатын лекторлар тізімі; 

Шеберлік сынып бағдарламасы; 

Қатысушылар тізімі; 

Шеберлік  сабақтардың жинағы; 

Фотоматериал; 

Қорытынды мақала 

жарияланымы 

1 офлайн  

Кемінде 16 онлайн 

Кемінде 5 лектор 

шақырылады 

5 салалық, тақырыптық 

бағдарлама  

Кеминде 350 адам 

катысады 

1қортынды жинақ 

 

1 

 

2 

қыркүйек 700 000 

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

мәтіндік презентациясы. 

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

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

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

жолдарын ойластыру,сипаттау. 

3 Сандық немесе сапалық индикаторды сандық мәнде көрсету қажет. 

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

5 Жобаның шығысдар сметасына сәйкес осы шараның құнын көрсету қажет. 
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2.  Пікірталас алаңдарын 

өткізу. 

пікірталас алаңын анықтау, 

өткізілетін формат пен жерді 

нақтылау,қатысушылардың 

тізімін жасау 

Келісілген аймақтар тізімі; 

Пікір алмасу алаңдарына 

тартылатын адамдар тізімі; 

Пікір алмасу алаңдары 

қатысушыларының тізімі; 

Бейнематериалдар; 

 

Пікір алмасу алаңдарының 

бағдарламасы; 

Кемінде 10 пікірталас Қыркүйек  600 000 

3.  Республикалық ТВ-да 

инфографика, 

бейнероликтер, 

мақалалар, жарнамалар 

әзірлеу. 

Кеминде 1 республикалық арнага 

жарияланым жасалады. 

Инфографика әзірлеу 

Инфографикаларды әлеуметтік 

желілердегі кемінде 10 000 

тіркелушісі бар парақшаларда 

жариялау; Жарияланым 

скриншоттары 

Бейнероликтер орыс және қазақ 

тілінде. Бейнеролик мазмұнын 

бекіту, сценарийін дайындау 

Жарнама мәтіні мен 

1  

 

 

1 

 

Кемінде 2 рет апта 

ішінде 
 

 

1 

 

 

Жоба бойы  

800 000 
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жарияланатын БАҚ құралдарын 

анықтау,олармен келісу, 

хабарландырулардың 

скриншоттары 

2  

2 міндет. Барлық өңірлердің әскери-патриоттық клубтары мен басқа да патриоттық бірлестіктерін жандандыру 

 Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша 

сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспаранып отырған 

индикаторлар 

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

1.  1. Клубтар мен басқа да 

патриоттық 

бірлестіктердин 

жұмысын жандандыру. 

 

 

2. Рухани-адамгершілік 

бірлікке бағытталган іс-

шаралар өткізу.  

3.«Тәуекел тобындағы» 

жасөспірімдер мен 

жастарды патриоттық 

бағыттағы қоғамдық іс-

шараларға тарту. 

14 облыс пен Астана Алматы 

Шымкент қалаларында ашылған, 

жұмыс жасап жастқан 

патриоттық клубтар мен 

бірлестіктердің тізімін 

дайындау, қатынас қағаздар мен 

ұсыныс хаттар жазу, «үздік 

патриот» байқауына қатысуға 

өтінімдер қабылдау, сайттар 

ашу, хабарландыру беру, 

Тәуекел тобы бойынша 

сауалнамалар ұйымдастыру  

Жетістікке жеткен жастар 

тарихының көптеген 

портфолиосы әзірленеді.  

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

(кемінде 50 адам) 

тамыз 700 000 

3 міндет. Әскери-патриоттық музейлерге экскурсиялар, соғыс ардагерлерімен кездесулер, зияткерлік 

ойындар, патриоттық акциялар, шығармашылық конкурстар ұйымдастыру 

 

 Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша 

сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспаранып отырған 

индикаторлар 

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

 1. әскери-патриоттық 

музейлерге 

экскурсиялар 

 

2. соғыс ардагерлерімен 

кездесулер өткізу 

байқау қортындысын 

республикалық марапат кешінде 

жариялау, кеш өткізу Байқау  

өткізу жайлы ереже 

(Положение), Байқау 

қатысушылары тізімі; Байқау 

1 

 

 

1 

 

Кемінде 5 

қазан 2 000 520 
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3. зияткерлік ойындар 

өткізу 

 

4. патриоттық акциялар 

өткізу 

 

5. шығармашылық 

конкурстар 

ұйымдастыру. 

қорытындысы туралы хаттама; 

Бейнематериалдар; Байқау 

жайлы жарияланым; 

Жарияланым скриншоты; 

Марапаттау рәсімі, естелік 

сыйлықтары 

Ардагерлермен, әскери 

қызметшілермен кездесу өткізу 

Зияткерлік ойындар, патриоттық 

акциялар, шығармашылық 

конкурстар 

бейнематриал 

10 

 

 

Кемінде 7 кездесу 

 

Кемінде 5 шара 

 4 міндет  

 Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша 

сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспаранып отырған 

индикаторлар 

Орындау 

мер4зімі 
Шараның құны 

 

әлеуметтік желілерде, 

мессенджерлерде және 

т.б. тарату үшін соғыс 

ардагерлерінің 

қатысуымен 

бейнетүсірілім және 

креативті бейне өнім 

жасау. 

.Телеарналардағы 

бейнесюжеттер  

2. Жоба туралы бейне роликтер  

3. Электронды және баспа БАҚ -  

4. Электронды әдістемелік құрал 

әзірленеді.  

5. Әлеуметтік желілердегі  

посттар парақшалар мен сайттар 

ашылады 

(айына кемінде 2рет)  

 

(интернет ресурстар, 

сайттарда айына 

кемінде 2 рет) 

(газет-журналдарда 

айына кемінде 1 рет)  

 

 

 

(фейзбук, инстаграм 

т.б. аптасына кемінде 1 

рет) 

Жоба бойы 1 000 733 

 5 міндет 

 

Үздіктер үшін 

республикалық 

марапаттауды 

Республикалық байқау ережесі; 

Байқауға қатысушылардың 

1 

 

1 

қараша 2 000 000 
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ұйымдастыру тізімі 

Бейнематериалдар; 

Байқау қорытындысы туралы 

жарияланым; 

Жарияланым скриншоты; 

 

 

Кемінде 2 

 

 

Кемінде 5 

 

5 

 6 міндет 

 

Республикалық 

қоғамдық тыңдау 

өткізу. 

Дөңгелек үстел бағдарламасы; 

Қатысушылар тізімі; 

Фотоматериалдар; 

Дөңгелек үстел жайлы 

қорытынды мақала 

жарияланымы 

Жарияланым скриншоты 

1 

 

1 

 

Кемінде 30  фотодан 1 

база 

Кемінде 15 

 

 

 

15 

қараша 732 267 

 7 міндет 

 

Aitube.kz және 

Youtube  ұлттық  

бейнехостингінде арна 

құру, жүргізу. 

Арна құру, сайт ашу, сайттың 

платформасын анықтау, 

ақпараттар ұсыну 

Кемінде 2 Жоба бойы 1 000 000 

      

Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері 

 Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша 

сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспаранып отырған 

индикаторлар 

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

1.  

Жобаның 

қорытындыларым

ен таныстыру. 

Көпшілік үшін 

баспасөз 

Пресс-конференция 

бағдарламасы 

 

Пресс-релиз 

 

1 

 

 

1 

 

Қараша айы 0 
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конференциясын 

өткізу. БАҚ, ҮЕҰ, 

мемлекеттік 

органдар мен 

азаматтық 

белсенділердің 

қатысуымен 

Қатысушылар тізімі  

 

Фотосуреттер 

 

Қатысушылар пікірі  

кемінде 50 адам 

 

15 

 

5 

 

Шарт талаптары бойынша жобаны іске асыру барысы туралы ақпараттық жұмыс 

 
Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша 

сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспаранып отырған 

индикаторлар 

Орындау 

мерзімі 

Іс-шара құны 

және 

коммуникация 

арнасы 

1.  

Жобаны іске асыру 

туралы ақпаратты ай 

сайын орналастыру 

Жобаның қызметі туралы 

ақпаратты БАҚ, ұйымның веб-

сайтында, сондай-ақ 

әлеуметтік желілерде 

жариялау. 

Ақпарат іс-шара аяқталғаннан 

кейін 3 күн ішінде жарияланады. 

1 БАҚ 

1 Веб-сайт сілтемесі 

 

3 әлеуметтік желі 

сілтемесі 

 

 

Жоба бойы 0 

 

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін: 

 

Грант алушы:  

Ұйым басшысы _________________ Т.А.Ә. (бар болған жағдайда) 

                                                        М.О. 

«МАҚҰЛДАНДЫ» 

 

Грант беруші:з 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 

Мемлекеттік гранттық қаржыландыру бойынша жобалық кеңсенің директоры 

_________________ Аты-жөні (бар болған жағдайда) 

 

Мемлекеттік гранттық қаржыландыру бойынша жобалық кеңсенің бас менеджері: 

________________ Аты-жөні (бар болған жағдайда) 


