
                «26» шілде 2021 жылғы №44 

Грант беру жөніндегі  

Келісімшарттың № 3 Қосымшасы 

 

 

 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫҢ ЖАН-ЖАҚТЫ СИПАТТАМАСЫ 

I БЛОК  

Жоба туралы жалпы ақпарат 

 

 

Грантты алушы:  «Жастар Үні» Республикалық Қоғамдық Бірлестігі 

Грант тақырыбы:  «Қаржылық сауаттылық отбасында басталады (онлайн жоба)» 

Грант сомасы: 6 915 600 тг 

Жоба мақсаты: Бизнес-тренерлерді тарта отырып, жас және көп балалы отбасылар үшін кәсіпкерлік 

дағдыларын дамыту, кәсіпкерлікті жүргізу, көшбасшылық дағдыларды дамыту жөнінде, 

отбасылық бюджетті дұрыс бөлу туралы курстар ұйымдастыру және өткізу 

Жобаны іске асрыдуан күтілетін 

нәтиже: 

Халықты қаржылық сауаттылыққа оқыту  бағдарламасының подкасын құру. Оқумен қамту –  

2000 адам. Ақпараттық қамту - 500 мың адам. 

Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны 

және атауы: 

1 Arhar.kz сайты 

 

II БЛОК 

Жоба командасы туралы ақпарат  

 

Ұйымның штаттық қызметкерлері 

ТАӘ Лауазымы  Байланыс 

ақпараттары 

Міндеттері Жобадағы 

жұмыспен қамтылу 

Базарбай Асет Миратұлы Жоба жетекшісі 87477747098 
Жоба жауапкершілігін алу, 

қадағалау, жүзеге асыру 
100 % 

Қоспанова Кәмшат Жоба есепшісі 87019244402 

Жоба есепшісі, кіріс-

шығысты қадағалау, жүру 

барысын реттеп отыру 

100 % 

Касенғалиев Асхат 

Санатұлы 
Жоба менеджері 87752753207 

Жоба шараларын 

ұйымдастыру, мониторинг 

және іс-қағаз жүргізу 

100 % 



2 

 

Тәуекел Ақнұр 

Ғанижанқызы 
Жоба әкімшісі 

87079635158 

Жоба барысын қадағалау, 

мониторинг жүргізу және 

жұмысты үйлестіру 

100 % 

Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар 

ТАӘ Лауазымы  Байланыс 

ақпараттары 

Міндеттері Жобадағы 

жұмыспен қамтылу 

     

 

III БЛОК  

Әлеуметтік жобаны іске асыру мониторингінің жоспары 

 

1 міндет. Қаржылық сауаттылыққа оқыту және олар бойынша семинарлар сериясын, практикалық сабақтарды  өткізу.  

Балаларды ақшаға ұқыпты қарауға тәрбиелеу қағидаттарын оқыту. 

 Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша 

сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспарланып 

отырған 

индикаторлар  

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

1.  Қаржылық 

сауаттылыққа оқыту 

бойынша 

қатысушыларды тіркеу 

сауалнамасын жүргізе 

отырып онлайн курс 

өткізу 

(семинар мазмұнын 

тапсырыс берушімен 

келісу) 

 

Онлайн семинарлар саны 

Қатысушылар саны 

Бейнежазба саны 

Аумақтық қамту 

Тіркеу сауалнамасы 

20 

 

1 000 

 

20 

 

17 өңір 

 

1 (электронды  

тасығышта) 

Қыркүйек-қазан   

2.  Балаларды ақшаға 

ұқыпты қарауға 

тәрбиелеу 

қағидаттарын оқыту 

бойынша бейне сабақ 

әзірлеу  

(Тапсырыс берушімен 

келісім бойынша) 

Бейне сабақтар саны 

 

Бейне сабақтарды үлестіріп, 

тарататын уәкілетті органдар саны  

 

Тарату көздері 

 

 

10 

 

17 (өңірлік Білім 

басқармалары) 

 

5 (Тапсырыс 

берушінің және 

ұйымның ресми 

Тамыз-қазан  



3 

 

 

 

 

 

Қамту  

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 

парақшалары) 

 

5 000 оқушы 

3.  Ақшаны ұстау, адал 

табу және тиімді 

жұмсау жолдарын 

талқылау бойынша 
қатысушыларды тіркеу 

сауалнамасын жүргізе 

отырып оқушылармен 

онлайн кездесу 

ұйымдастыру 

Онлайн кездесулер саны 

Қамту  

Бейнежазба 

Аумақтық қамту 

5  

 

Кемінде 1 000 оқушы 

 

17 

 

17 өңір 

Тамыз-қыркүйек  

2 міндет. «Қиын қаржылық жағдайдағы отбасы», «Кредиттер мен макроқарыз», «Ипотекалық кредит беру: артықшылық 

және шектеу», «Болашаққа инвестиция», «Алаяқтарды қалай ажыратуға болады?» және т.б. тақырыптарда шеберлік-

сыныптарын ұйымдастыру және өткізу. 

1.  Қатысушыларды тіркеу 

сауалнамасын жүргізе 

отырып тақырыптық 

онлайн шеберлік 

сыныптарын өткізу  

(«Атамекен» ҚР ҰКП 

келісу немесе бірлесіп 

өткізу) 

 

Шеберлік сыныптарының саны 

 

Қатысушылар саны 

 

Бейнежазба саны 

 

Фотоесеп жинағы 

 

 

Аумақтық қамту 

 

Тақырыптардың (мәтіні) тиісті 

органдармен келісілгендігі 

туралы хат 

 

10 

 

200 

 

10 

 

1 (электронды  

тасығышта) 

 

17 өңір 

 

1 

 

 

Қыркүйек-қазан  

3 міндет. Қаржылық сауаттылық бойынша аудио сабақтарды өткізу әдістемесі мен бағдарламасын әзірлеу; бизнес-

жоспарларды әзірлеуге көмек, жеңілдікпен кредит беруге өтінімдерді ресімдеуге көмек, «Атамекен» ҚР ҰКП-нің 3 

сарапшысын тарта отырып, ауыл халқына баса назар аудара отырып, кемінде 200 отбасына бизнес ашуға көмек;  



4 

 

1. 

Қаржылық сауаттылық 

бойынша аудио 

сабақтарды өткізу 

әдістемесі мен 

бағдарламасын әзірлеу 

(Тапсырыс берушімен 

келісу) 

Әдістеме  

 

Бағдарлама 

 

Аудиоподкаст 

 

Тарату көздері 

 

 

 

 

 

 

Тақырыптардың (мәтіні) тиісті 

органдармен келісілгендігі туралы 

хат 

1 

 

1 

 

10 

 

5 (Тапсырыс 

берушінің және 

ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 

парақшалары) 

 

1 

Қыркүйек-қазан  

2. 

Атамекен» ҚР ҰКП-нің 

сарапшыларын тарта 

отырып бизнес-

жоспарларды әзірлеуге, 

жеңілдікпен кредит 

беруге өтінімдерді 

ресімдеуге және ауыл 

халқына баса назар 

аудара отырып, бизнес 

ашуға көмек көрсету 

тақырыптарында  

қатысушыларды тіркеу 

сауалнамасын жүргізе 

отырып онлайн 

кездесулер өткізу 

Онлайн кездесулер саны 

 

Қатысушы  

отбасылар саны 

 

Бейнежазба саны 

 

Атамекен» ҚР ҰКП-дан 

тартылатын сарапшылар саны 

 

Аумақтық қамту  

 

Фотоесеп жинағы 

 

 

20 

 

200 (басым көпшілігі 

ауылдық отбасылар) 

 

20 

 

Кемінде 3 

 

 

17 өңір 

 

1 (электронды  

тасығышта) 

Қыркүйек-

қараша 

 

 

3. 
Бизнес жоспар құру 

бойынша кемі 40 

Бейнесабақ  

 

1 

 

Қазан  



5 

 

минуттан тұратын 

бейнесабақ  

(Тапысырыс берушімен 

келісу бойынша) 

 

Сабақтың мәтіні 

 

Тарату көздері 

 

 

 

 

 

 

Қаралым саны 

1 

 

5 (Тапсырыс 

берушінің және 

ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 

парақшалары) 

 

1 000 

5. 

Несиені алу және 

рәсімдеуге қатысты 5 

минуттық 

бейнероликтер түсіру 

(Ұлттық Банктің 

өңірлік филиалымен 

келісу) 

Бейнеролик  

 

Тарату көздері 

 

 

 

 

 

 

Келісім хаты 

5 

 

5 (Тапсырыс 

берушінің және 

ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 

парақшалары) 

 

1 

Қазан-қараша  

4 міндет. Қаржылық сауаттылықты арттыру жөніндегі материалдарды, оның ішінде бейнеформатта тарату үшін 

әлеуметтік желілерде, ютуб және телеграмм арналарында аккаунттар (онлайн консультация, сұрақтар-жауаптар және т.б.) 

құру. Вирустық роликтер және кемінде 15 инфорграфика жасау; барлық алаңдар бұқаралық ақпарат құралдарында 

(электрондық және баспа БАҚ, әлеуметтік желілер) кеңінен жария етілуі тиіс.  

1. 

Жоба аясында ютуб 

және телеграмм 

арналарында, 

инстаграм әлеуметтік 

желісінде тақырыптық 

аккаунттар (онлайн 

консультация, 

сұрақтар-жауаптар 

және т.б.) құру  

 

 

Аккаунттар саны 

 

Жарияланымдардың жалпы саны 

 

Қанағаттану деңгейі  

(сұрақ-жауап, пікір және т.б) ` 

 

Жазылушылар саны 

3 

 

100 материал 

 

80% 

 

 

1 000 

Жоба бойы  
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2. 

Вирустық роликтер 

және тақырыптық 

инфографикалар 

әзірлеу 

(Тапысырыс берушімен 

келісу бойынша) 

 

Инфографикалар саны 

 

Вирустық роликтер саны  

 

Тарату көздері 

 

 

 

 

 

 

Қаралымдар саны 

15 

 

5 

 

5 (Тапсырыс 

берушінің және 

ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 

парақшалары) 

 

3 000 

Жоба бойы  

Шарт талаптарына сәйкес жоба нәтижелерінің қорытынды жария тұсаукесері 

1.  

Жобаның 

қорытындыларымен 

таныстыру. Көпшілік 

үшін баспасөз 

конференциясын 

өткізу. БАҚ, ҮЕҰ, 

мемлекеттік 

органдар мен 

азаматтық 

белсенділердің 

қатысуымен 

Пресс-конференция 

 

Қатысушылар саны 

 

Фотоесеп жинағы 

 

 

Қатысушылар пікірі 

 

 

 

1 

 

кемінде 30 адам 

 

1 (электронды  

тасығышта) 

 

5 

Қараша айы 0 

Шарт талаптары бойынша жобаны іске асыру барысы туралы ақпараттық жұмыс 

1.  

Жобаның қызметі 

туралы ақпаратты 

БАҚ, ұйымның веб-

сайтында, сондай-ақ 

әлеуметтік желілерде 

жариялау. 

Ақпарат іс-шара 

аяқталғаннан кейін 3 

күн ішінде 

жарияланады. 

Тарату көздері 

 

 

 

 

 

 

Ақпараттық қамту 

5 (Тапсырыс 

берушінің және 

ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 

парақшалары) 

 

 

500 000 адам 

Жоба бойы 0 
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№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін: 

 

Грант алушы:  

 

Ұйым басшысы _________________ Базарбай А.М. 

                                                   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. 


