
«26» шілде 2021 жылғы №51 

Грант беру жөніндегі  

Келісімшарттың № 3 Қосымшасы 

 

 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ЖАН-ЖАҚТЫ СИПАТТАМАСЫ 

I БЛОК  

Жоба туралы жалпы ақпарат 

 

Грантты алушы:  «Қызылорда облыстық «ЖАС ҰЛАН» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы» 

қоғамдық бірлестігі 

Грант тақырыбы:  Қоршаған ортаны қорғау, өзендер мен ормандарды тазарту, ағаш отырғызу, 

қоқыстарды сұрыптауды үйрету бойынша «BIRGEMIZ: TAZA ÁLEM» жалпыұлттық 

жобасын жүзеге асыру 

Грант сомасы: 21 936 000 (жиырма бір миллион тоғыз жүз отыз алты мың) теңге 

Жоба мақсаты: Қоршаған ортаны қорғауға және экологиялық қауіпсіздікке бағытталған экологиялық 

қозғалыстармен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету. 

Жобаны іске асрыдуан күтілетін 

нәтиже: 

 Кемінде 17 мың азаматты экологиялық мәдениетті дамытуға, қоршаған 

ортаны қорғауға, өзендер мен ормандарды тазартуға, ағаштар отырғызуға 

тарту. 

 Экологиялық бағыттағы кемінде 100 түрлі іс-шараны ұйымдастыру. 

 Ақпараттық қамту – кемінде 2 млн. адам. 

Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны 

және атауы: 

1.«Қазақстанның экологиялық ұйымдарының Қауымдастығы» ЗТБ 

2.«Атырау облысының «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер 

ұйымы» ҚБ ҚҚ 

3.«Ақтөбе облысының «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер 

ұйымы» ҚБ ҚҚ 

4.«Жамбыл облысының «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер 

ұйымы» ҚБ 

5.«Қазақстан волонтерлер лигасы» ҚҚ  

6.«QAZAQSTAN JASTARY» ҚҚ 

7.Ақмола облысының «Жастар-ресурстық орталығы» 

8.«Петропавл облысының «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер 

ұйымы» ҚБ 

9.Ұлттық волонтерлер желісі 
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10.Байбусинова Карлыгаш  

11.Каримов Дамир  

12.«Тұрақты даму» жер қоры ЖҚБ 

13.Түркістан облысы «Жастар ресурстық орталығы» 

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

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

 

II БЛОК  

Жоба командасы туралы ақпарат  

 

Ұйымның штаттық қызметкерлері 

ТАӘ Лауазымы  Байланыс 

ақпараттары 

Міндеттері Жобадағы 

жұмыспен қамтылу 

Акмурзаева Куляйм 

Ермекбаевна 
Төрайым 

 

+7 701 674 7767 
Стратегиялық басшылық және 

шешім қабылдау. Жобаны 

үйлестіру. Қаржылық 
жауапкершілік. 

100% 

Ақмамбет Ақбота Жоба жетекшісі 

 

 
+7 747 950 3384 

Жоба үйлестірушісі. 

Қызметкерлермен және 
тартылған мамандармен өзара 

іс-қимыл жасау. Еңбек 

шарттарын және қызметтер 

көрсетуге шарттар жасасу. 

100% 

 

Құдайберген Қасиетали 
Жоба менеджері 

 

+7 707 505 0137 
Жоба бойынша іс-шараларды 

ұйымдастыру. Өңірлік 

үйлестірушілермен өзара іс-
қимыл жасау. 

100% 

 

 

Толеуова Гульзира Баспасөз хатшысы 

 

 

+7 775 930 2284 

Жобаны БАҚ-та, әлеуметтік 

желілерде ақпараттық 

сүйемелдеу. Ақпараттық 
серіктестермен өзара 

әрекеттесу. Сайтты толтыру. 

100% 

Бегалиева Айсара 
Бухгалтер 

+7 777 958 9213 Қаржылық құжаттаманы 

жүргізу, есептілікті тапсыру 
50% 

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. Экологиялық жауапты мінез-құлықты насихаттауды және белсенді экологиялық ұстанымды қалыптастыруды 

ұйымдастыру. 

 
Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспарланып 

отырған 

индикаторлар  

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

1.  Экологиялық 

ақпараттандыру туралы 

бейнематериалдар сериясы 
әзірленеді. 

Бейнематериалдар қазақ 

тілінде және орыс тілі 
субтитрлармен болады.  

 

 

«Азаматтық бастамаларды қолдау 

орталығы» КЕАҚ және  ҚР Ақпарат 

және қоғамдық даму 
министрлігімен келісілген 

бейнероликтер саны 

 
 

Қаралым саны 

 

Тарату көздері 
 

 

5 

 

 

 

Кемінде 10 000 

5 (Тапсырыс берушінің 

және ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 
парақшалары) 

қазан-қараша 500 000тг 

2.  Eco-Festival өткізіледі - іс-

шара кеңістігі 

шығармашылық, білім 
беру, экологиялық 

бағдарламалармен 

толтырылады. Фестивальда 
қоқысты сұрыптау 

бойынша тренинг, 

экосөмкені безендіру 
бойынша мастер-класс, 

экологиялық тауарлардың 

жәрмеңкесі және т.б. іс-

шаралар өтеді. 

Қатысушылар саны 

 

Тіркеу сауалнамасы 
 

Аумақтық қамту 

 
Іс-шараны ақпараттық жариялау 

көздері 

 

Кемінде 300  

 

300 
 

1 (Нұр-Сұлтан қ.) 

 
5 (Тапсырыс берушінің 

және ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 
әлеуметтік 

парақшалары) 

қыркүйек 1 750 000 тг. 
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3.  Экологиялық 

белсенділермен бірлесіп 
экологиялық тақырыптарға 

арналған бейнеподкасттар 

сериясы әзірленеді.  
 

 Спикерлер саны 

 
Бейнеподкастар саны 

 

Қаралым саны 
 

Тарату көздері 

Кемінде  5 

 
5 

 

Кемінде  10 000 
 

5 (Тапсырыс берушінің 

және ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 
әлеуметтік 

парақшалары) 

қыркүйек-қараша 950 000 тг. 

2 міндет. Халықтың экологиялық проблемалар туралы білімдерін кеңейту және экологиялық сана мен мәдениетті арттыру 

бағытында ақпараттық-ағартушылық іс-шараларды ұйымдастыру. 

 
Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспарланып 

отырған 

индикаторлар  

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

1.  «Eco-Camp» 
республикалық 

экологиялық лагері. Әр 

өңірдегі үйлестірушілер 

жобаның ең белсенді 
волонтерлерін іріктеп, 

лагерьге жібереді. 

 

Қатысушылар саны 
 

Тіркеу тізімі 

 

Іс-шараны ақпараттық жариялау 
көздері 

 

 

Кемінде 100 адам 
 

1 

 

5 (Тапсырыс берушінің 
және ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 
парақшалары) 

қыркүйек-қараша 7 353 150 тг. 

2.  Экология туралы тегін 

экологиялық білім беру 

тренингтері бүкіл 
Қазақстан бойынша өтеді. 

Арнайы экомамандарды 

тарту арқылы өңірлік 
үйлестірушілерге оқыту 

өткізіледі. Оқытудан өткен 

үйлестірушілер өз 

өңірлерінде тұрғындарға 
офлайн немесе онлайн 

форматта тақырыптық 

тегін тренингтер өткізеді.  

Қатысушылар саны 

 

Тренингтер саны 
 

Тіркеу тізімі 

 
Іс-шараны ақпараттық жариялау 

көздері 

 

Кемінде 5 000 адам 

 

Кемінде 50 
 

50 

 
5 (Тапсырыс берушінің 

және ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 
парақшалары) 

қыркүйек-қараша 3 550 000 тг. 
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(Іс-шара онлайн өткен 

жағдайда зум 
бейнежазбасы Тапсырыс 

берушіге ұсынылады) 

3.  Экологиялық этика мен 

мәдениетті қалыптастыру 
бойынша онлайн бейне 

курстар әзірлеу. Бейне 

курстар орналастырылған 
сайттар мен әлеуметтік 

желілерде арнайы 

тестілеуге сілтемелер  
көрсетіледі. 

ҚР АҚДМ-мен және «Азаматтық 

бастамаларды қолдау орталығы» 
КЕАҚ-пен  келісілген бейне 

курстардың саны 

 
Тестілеуден өткендер саны 

 

Қаралым саны 
 

Тарату көздері 

 

 
 

 

5 

 
 

     

 
4 000 

 

Кемінде  10 000 
 

5 (Тапсырыс берушінің 

және ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 
әлеуметтік 

парақшалары) 

қазан-қараша 500 000 тг. 

3 міндет. Республика тұрғындарының назарын экологиялық проблемаларға аудару және экологиялық белсенді ұстанымды 

ынталандыру мақсатында жоспарланған акцияларды ұйымдастыру және өткізу. 

 
Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспарланып 

отырған 

индикаторлар  

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

1. 

Экологиялық саналы 

өмірді насихаттауға 
арналған экологиялық 

бейнероликтердің 

республикалық байқауын 
ұйымдастыру (Сметалық 

шығындармен жеңімпазға 

300 000 теңге жүлде қоры 
және 3 адамға не/немесе 

командаға 300 000 теңге 

ынталандырушы 

сыйлықтар 
қарастырылған).  

 

«Азаматтық бастамаларды қолдау 

орталығы» КЕАҚ-пен  келісілген 
байқау ережесі 

 

Қатысушылар саны 
 

Бейнероликтер саны 

 
Тарату көздері 

 

 

1 

 
 

 

Кемінде 30 
 

Кемінде 30 

 
5 (Тапсырыс берушінің 

және ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 
парақшалары) 

қазан-қараша 600 000 тг. 

2. Республика аумағында Акциялар саны Кемінде 3 қыркүйек-қараша 0 
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«Бірыңғай іс-қимыл күні» 

акциясы өткізіледі: 
Мәселен, 23-27 тамыз – 

Дүниежүзілік су апталығы, 

18 қыркүйек – 
Халықаралық жағалау 

аймағын тазарту күні, 22 

қыркүйек – Дүниежүзілік 

автомобильдерден бас 
тарту күні.  

 

Қатысушылар саны 
 

Тіркеу тізімі 

 
Іс-шараны ақпараттық жариялау 

көздері 

 

5 000 адам 
 

Кемінде 3 

 
5 (Тапсырыс берушінің 

және ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 
парақшалары) 

3. 

Республикалық «Өз 

ағашыңды отырғыз» атты 
ағаштар мен көшеттер 

отырғызу акциясын 

ұйымдастыру                                      

 

Қатысушылар саны  

 
Тіркеу тізімі 

Іс-шараны ақпараттық жариялау 
көздері 

 

 

Кемінде 1000 адам 

 
1 

 

5 (Тапсырыс берушінің 

және ұйымның ресми 
сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 

парақшалары) 

қыркүйек-қараша 0 

4. 

Республика бойынша 

«Дармарка – заттарға 

екінші өмір сыйла» 

акциясы өткізіледі. Іс-
шарның мақсаты ескі 

заттарды қоқысқа 

тастамай, қажеттілікке 
жаратуға бағытталады. 

Акциялар саны 

 

Қатысушылар саны 

 
Тіркеу сауалнамасы 

 

Іс-шараны ақпараттық жариялау 
көздері 

17 

 

Кемінде 700 адам 

 
700 

 

5 (Тапсырыс берушінің 
және ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 
парақшалары) 

қазан-қараша 0 

4 міндет. Еріктілерге арналған экологиялық бағдар бойынша білім мен дағдыларды көрсету мақсатында конкурстық іс-шараларды 

ұйымдастыру және өткізу. 

 
Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспарланып 

отырған 

индикаторлар  

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

1. 

«Жүгір және тазала» 

республикалық, облыстық, 

аудандық плогингтер 

Қатысушылар саны 

 

Тіркеу тізімі 

Кемінде 200 адам 

 

1 

қыркүйек-қараша 150 000тг 



7 

 

сериясы өткізіледі.   

Іс-шараны ақпараттық жариялау 
көздері 

 

5 (Тапсырыс берушінің 
және ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 
парақшалары) 

2. 

Республика бойынша «Не? 

Қайда? Қашан?» атты 

экологиялық турнирі өтеді. 
Жобаның еріктілері 

арасындағы экология 

бағытындағы білім 
деңгейін тексеру. 

(Сметалық шығындармен 

жеңімпазға 50 000 теңге 

жүлде қоры және 3 адамға 
не/немесе командаға 60 000 

теңге ынталандырушы 

сыйлықтар 
қарастырылған). 

Қатысушылар саны 

 

Турнир саны 
 

Тіркеу тізімі 

 
Іс-шараны ақпараттық жариялау 

көздері  

Кемінде 250 адам 

 

Кемінде 17 
 

17 

 
5 (Тапсырыс берушінің 

және ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 

қыркүйек-қараша 110 000тг 

3. 

17 өңірде «Eco Alem» 

(экологиялық) үстел ойыны 

бойынша чемпионат өткізу. 
 

Қатысушылар саны 

 

Тіркеу тізімі 
 

Іс-шараны ақпараттық жариялау 

көздері 

Кемінде 500 адам 

 

1 
 

5 (Тапсырыс берушінің 

және ұйымның ресми 
сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 

қыркүйек-қараша 0 

5 міндет. Жобалық іс-шараларға ақпараттық қолдау көрсету және PR науқанын ұйымдастыру 

 
Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспарланып 

отырған 

индикаторлар  

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

1. 

Жобаның бренд 

амбассадорларын 

(экоамбассадорлар) 
тағайындау. Жоба бренд 

амбассадорлары жобаның 

жүзеге асырылуы туралы 

Бренд-амбассадордың инстаграм 

парақшадағы тікелей эфирлер саны 

 
Қаралым саны 

 

Кемінде 2 

 

 
1 000 

 

 

қыркүйек-қараша 0 
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ақпаратты көпшілікке 

Instagram парақшасы 
арқылы жеткізеді. 

2. 

Әлеуметтік желілерде 

арнайы парақшалар  

ашылады: Мақсаты- 
Facebook, Instagram және 

т.б. әлеуметтік желілерде 

халық арасында 
экологиялық еріктілер 

қозғалысын кеңінен 

насихаттау.  

Ақпараттық қамту  

 

Арнайы парақшаларға  
жазылушылар саны  

 

2 000 000 

 

10 000 

тамыз-қараша 1 113 230тг 

Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері 
 

Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспарланып 

отырған 

индикаторлар  

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

1.  Гугл форма арқылы 
бенефициарлардың 

көрсетілетін қызметтерге 

қанағаттануын талдау 

Мақсатты аудиторияның 
қанағаттану көрсеткіші 

Кемінде  90% қараша 0 

2.  Жобаны іске асыру 
барысында жария 

презентациялар және  қол 

жеткізілген нәтижелер 
туралы қорытынды 

онлайн-презентация 

өткәзу.  

Презентациялардың саны 3 
 

 

 

қараша 0 

Шарт талаптары бойынша жобаны іске асыру барысы туралы ақпараттық жұмыс 

 
Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспарланып 

отырған 

индикаторлар  

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

1.  Жобаны іске асыру туралы 
есепті жариялау (жобаның 

қаржылық есептілігін 

ескере отырып).  

Бағдарламалық есеп және 
ақшалай қаражаттың 

жұмсалуы туралы есеп 

«Азаматтық бастамаларды қолдау 
орталығы» КЕАҚ ресми интернет-

ресурсында және «Жас Ұлан» 

бірыңғай балалар мен 

жасөспірімдер ұйымы» РҚБ 
әлеуметтік желілеріндегі беттерінде 

есеп беру 

1 қараша  0 
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«Азаматтық 

бастамаларды қолдау 
орталығы» КЕАҚ ресми 

интернет-ресурсында 

және «Жас Ұлан» бірыңғай 
балалар мен 

жасөспірімдер ұйымы» 

РҚБ әлеуметтік желісінің 

парақшаларында 
жарияланатын болады. 

 

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін: 

 

Грант алушы:  

Ұйым басшысы _________________ Акмурзаева К. 

                                                   М.О. 

«МАҚҰЛДАНДЫ» 

Грант беруші: 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ 

Басқарма Төрағасының м.а. 

_________________ Абенова Б. 

 

Мемлекеттік гранттық қаржыландыру бойынша жобалық кеңсенің директоры 

________________ Киикбаев Ж. 


