
      «26» шілде 2021 жылғы № 43 

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:  «Қылмыстық жазасын өтеген жастар қатарындағы адамдарды оңалту және бейімдеу 

жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу» 

Грант сомасы: 15 765 000 тг 

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 асрыдуан күтілетін 

нәтиже: 

Қылмыстық жазасын өтеген жастар қатарынан жұмысқа орналастырылған адамдардың 

үлесін 10%-ға дейін арттыру. 

Қылмыстық жазасын өтеген кемінде 500 жастарға құқықтық және психологиялық 

консультациялар беру. 

Жобаның нысаналы тобы үшін тұрғын үй алу мәселелері бойынша кемінде 500 

консультация беру. 

Қылмыстық жазасын өтеген кемінде 500 жастардың бейімделуіне мен әлеуметтенуіне 

қолдау көрсету. 

Әлеуметтік жоба әріптестерінің саны 

және атауы: 

1 Arhar.kz сайты 

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 

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 % 

Тәуекел Ақнұр 

Ғанижанқызы Жоба координаторы 

87079635158 Жоба барысын қадағалау, 

мониторинг жүргізу және 

жұмысты үйлестіру 

100 % 

Сагадиев Рустам 

Ришатович 

Жоба әкімшісі 

(администратор) 

87012327884 Жоба шараларын 

ұйымдастыру, мониторинг 

және іс-қағаз жүргізу 

100 % 

Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт бойынша тартылатын мамандар 

ТАӘ Лауазымы  Байланыс 

ақпараттары 

Міндеттері Жобадағы 

жұмыспен қамтылу 

Қуанышбекова Ақбота 

Ерболовна 

Қоғаммен байланыс 

жөніндегі маман 

қызыметі 

 

87470529904 Жобаның ақпараттық 

өнімдерін БАҚ өкілдерінде, 

әлеуметтік желілерде 

жариялау 

100 % 

Тәжімбет Данияр  Дизайнер қызыметі 

 

87073709086 Жобаның ақпараттық 

өнімдерін дайындау  

100 % 

Кожебек Нурбол 

Омырбекович 

Заңгер 

 

87074607905 Курс өткізу 30 % 

Тәуекел Ақнұр 

Ғанижанқызы 

Психолог 

 

87079635158 Курс өткізу 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. Қылмыстық жазасын өтеген жастар қатарындағы адамдарға заңды және психологиялық консультациялар 

ұйымдастыру. 

 Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша 

сипаттамасы)1 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша)2 

Жоспарланып 

отырған 

индикаторлар 3 

Орындау 

мерзімі4 

Шараның 

құны5 

1.  Қылмыстық жазасын 

өтеген жастар 

қатарындағы адамдарға 

онлайн психологиялық 

консультациялар 

ұйымдастыру 

Шақырылатын психологтың саны 

 

Онлайн консультациялар саны  

 

Қатысушылар саны 

 

Бейнежазба 

 

Аумақтық қамту  

 

Қатысушылардың тізімі 

ұсынылған уәкілетті органдар 

хаты 

1 

 

20 

 

500 

 

20 

 

17 өңір 

 

17 

Тамыз-қазан  

                                                             
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.  Қылмыстық жазасын 

өтеген жастар 

қатарындағы адамдарға 

онлайн құқықтық 

консультациялар 

ұйымдастыру 

Шақырылатын заңгер саны 

 

Онлайн консультациялар саны  

 

Қатысушылар саны 

 

Бейнежазба 

 

Аумақтық қамту  

 

Қатысушылардың тізімі 

ұсынылған уәкілетті органдар 

хаты 

1 

 

20 

 

500 

 

20 

 

17 өңір 

 

17 

Тамыз-қазан  

2 міндет. Жұмысқа орналасуға әлеуметтік қолдау көрсету. 

 Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша 

сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспаранып 

отырған 

индикаторлар 

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

1.  «Жұмыс беруші және 

мен» тақырыбында 

онлайн курс 

ұйымдастыру 

(Тапсырыс берушімен 

келісу бойынша) 

Онлайн курс 

 

Онлайн сабақ  

 

Қатысушылар саны 

 

Қатысушылардың тізімі 

ұсынылған уәкілетті органдар 

хаты 

 

Аумақтық қамту 

1 

 

10 

 

500  

 

17 

 

 

 

17 

Жоба аясында  

2.   Жазасын өтеп 

шыққаннан жастарға 

жұмыс іздеу жолдарын 

үйрету бойынша 

бейнероликтер әзірлеу 

(Тапсырыс берушімен 

келісу бойынша)  

Бейнеролик  

 

Роликтің ұзақтығы 

 

Роликтің әлеуметтік желілерде 

қаралымы 

 

2 

 

3-5 минут 

 

5 000 

 

 

Жоба аясында  



5 

 

 Тарату көздері 5 (Тапсырыс 

берушінің және 

ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 

парақшалары) 

3.  Резюме (слайд) 

жасаудың жолдарын 

үйретуге қатысты 

бейнероликтер 

(Тапсырыс берушімен 

келісу бойынша)  

 

Бейнеролик  

 

Роликтің ұзақтығы 

 

Роликтің әлеуметтік желілерде 

қаралымы 

 

Тарату көздері 

4 

 

3-5 минут 

 

5000  

 

 

5 (Тапсырыс 

берушінің және 

ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 

парақшалары) 

Жоба аясында  

3 міндет. Тұрғын үй алу мәселелері бойынша консультациялар беру.  

 Іс-шара (Іс-шараның 

қысқаша 

сипаттамасы) 

Сандық және сапалық 

индикаторлар (іс-шаралар 

бойынша) 

Жоспаранып 

отырған 

индикаторлар 

Орындау 

мерзімі 
Шараның құны 

1. 

«Отбасы банкі» 

мамандарын тарта 

отырып тұрғын үй 

мәселелері бойынша 

онлайн 

консультациялар 

ұйымдастыру 

Шақырылатын маман 

 

Онлайн консултациялар 

 

Қатысушылар саны 

 

Бейнежазба 

 

Аумақтық қамту  

 

Қатысушылардың тізімі 

ұсынылған уәкілетті органдар 

1 

 

10 

 

500 

 

10 

 

17 

 

17 

Жоба аясында  
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хаты  

2. 

Үй алудың жолдары 

мен бағдарламаларын 

түсіндіретін 

бейнероликтер және 

мотиваторлар 

(жігерлендіретін 

қанатты сөздер) әзірлеу 

(Тапсырыс берушімен 

келісу бойынша) 

Бейнеролик  

 

Роликтің ұзақтығы 

 

Роликтің әлеуметтік желілерде 

қаралымы 

 

Мотиваторлар саны 

 

Тарату көздері 

5 

 

3-5 минут 

 

5 000  

 

 

30 

 

5 (Тапсырыс 

берушінің және 

ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 

парақшалары) 

Жоба аясында  

 

3. 

Білікті заңгер маманын 

тарта отырып «Тең 

құқылымыз» атты 

бейнеролик әзірлеу  

Бейнеролик  

 

Роликтің ұзақтығы 

 

Роликтің әлеуметтік желілерде 

қаралымы 

 

Тарату көздері 

3 

 

3-5 минут 

 

5000 

 

 

5 (Тапсырыс 

берушінің және 

ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 

парақшалары) 

Жоба аясында  

4. 

Атамекен» ҚР ҰКП-нің 

және «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту 

қорының 

сарапшыларын тарта 

Онлайн кездесулер 

 

Қатысушылар саны 

 

Бейнежазба 

 

10 

 

500 

 

10 

 

Жоба аясында  
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отырып онлайн 

кездесулер 

ұйымдастыру 

Аумақтық қамту  

 

Қатысушылардың тізімі 

ұсынылған уәкілетті органдар 

хаты 

17 

 

17 

5. 

Кәсіп ашуды үйретуге 

бағытталған 

бейнероликтер әзірлеу 

(Тапсырыс берушімен 

келісу бойынша) 

Бейнеролик 

 

Роликтің ұзақтығы 

 

Роликтің әлеуметтік желілерде 

қаралымы 

 

Тарату көздері 

5 

 

3-5 минут 

 

5 000  

 

 

5 (Тапсырыс 

берушінің және 

ұйымның ресми 

сайты, ютуб каналы, 

әлеуметтік 

парақшалары) 

Жоба аясында  

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 

қорытындыларымен 

таныстыру. Көпшілік 

үшін баспасөз 

конференциясын 

өткізу. БАҚ, ҮЕҰ, 

мемлекеттік 

органдар мен 

азаматтық 

белсенділердің 

қатысуымен 

Пресс-конференция  

 

Қатысушылар  

 

Фотоесеп жинағы 

 

 

Қатысушылар пікірі 

1 

 

кемінде 30 адам 

 

1 (электронды  

тасығышта) 

 

5 

 

Қараша айы 0 
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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.  

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 

 

№ 3 қосымшамен таныстым және келісемін: 

 

Грант алушы:  

 

Ұйым басшысы _________________ Базарбай А.М. 

                                                        М.О. 

«МАҚҰЛДАНДЫ» 

 

Грант беруші: 

 

«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) 


