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Құрметті әріптестер мен серіктестер!

 Мемлекеттің маңызды жетістіктерінің бірі – 
үкіметтік емес ұйымдардың кәсіби, белсенді және 
тәуелсіз қоғамдастығы.

 Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылы 
ішінде азаматтық сектор қызметінде оң өзгеріс 
байқалатыны сөзсіз. 
Осы кезеңде үкіметтік емес секторға еліміздің 
әлеуметтік-экономикалық өмірінің маңызды 
құрамдас бөлігі болуға мүмкіндік берген маңызды 
стратегиялық құжаттар, заңнамалық база 
қабылданды.

 Бүгінгі таңда Мемлекет басшысының 
тапсырмасы бойынша республикада «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы іске 
асырылуда, ол бірінші кезекте қоғамның, азаматтық 
сектордың пікірін ескереді. Жаңғырту және 
цифрландыру мәселелерін назарға ала отырып, 

жұртшылықтың шешім қабылдауға қатысуының 
жаңа тәсілдері енгізілуде.

 Жалпы, елімізде азаматтық қоғамның 
барлық субъектілерімен әріптестік қатынастар 
орнату, «үшінші секторды» қолдау және халықтың 
өзекті проблемаларын шешуге үкіметтік емес 
ұйымдарды тарту бойынша тиімді шаралар 
қабылдануда.

 Халықаралық тәжірибені ескере отырып, 
2016 жылдан бастап енгізілген үкіметтік емес 
ұйымдарды гранттық қаржыландыру  ҮЕҰ-ны 
мемлекеттік қолдаудың тиімді шараларының бірі 
ретінде көрсетті. 

 Қазақстан Республикасы Ақпарат және 
қоғамдық даму министрлігі жанынан арнайы 
құрылған Орталық гранттық қаржыландыру 

ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-
министрі, «Азаматтық бастамаларды қолдау 
орталығы» КЕАҚ Директорлар кеңесі 
төрағасының сөзі
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операторы болып табылады.  «Азаматтық 
бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ  ұлттық 
оператор бола отырып үкіметтік емес ұйымдармен 
өзара іс-қимылда маңызды рөл атқарады, олар өз 
кезегінде әлеуметтік жобаларды іске асырып қана 
қоймай, түрлі тәжірибеге, арнайы білімге және 
әлеуетке ие болып, азаматтық қоғамды дамытуға 
белсенді қатысады. Бұл ұйым мемлекет тарапынан 
да, бюджеттен тыс көздерден де, мысалы, шетелдік 
донорлардан қолдау көре алады.

 «Азаматтық бастамаларды қолдау 
орталығы» КЕАҚ өз жұмысында ел азаматтарының, 
атап айтқанда, ауылдық жерлерде тұратын 
қазақстандықтардың нысаналы және маңызды 
мәселелерін шешуге бағытталған әлеуметтік 
жобалардың тұрақтылығын қамтамасыз етуге баса 
назар аударады. Осылайша, Мемлекет басшысының 
тапсырмасы бойынша Қазақстан халқына Жолдау 
аясында Орталық гранттық қаржыландыру жүйесін 
жеңілдету арқылы ауылдық жерлерде азаматтық 

бастамаларды қолдау тетігін әзірлеуге белсенді 
қатысады. 2021 жылы грант алушылармен бірлесіп 
Қоғам 300-ге жуық шағын грант берді, олардың 
ең көп үлесін бүкіл Қазақстан бойынша ауылда 
азаматтық бастамаларды дамытуға бағытталған 
жобалар құрайды.

 Сондай-ақ, Орталық транспаренттілік 
міндеттеріне көп көңіл бөледі. Қоғам және үкіметтік 
емес сектор өкілдерімен бірлесіп, гранттарды 
бөлу рәсімінің айқындылығы мен ашықтығын 
қамтамасыз ету үшін жағдай жасау бойынша 
жұмыс жүргізуде. Бар тәжірибені пайдаланып 
және жаңа тәсілдерді енгізе отырып, «Азаматтық 
бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ жұмыс 
істеп тұрған үкіметтік емес ұйымдардың әлеуетін 
арттырып, жаңа әріптестерді тарта алады, ал 
операциялық тиімділік тұрақты ұзақ мерзімді 
дамуды қамтамасыз етеді.

Болат Тлепов
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Құрметті оқырман!

 Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы 
үшін 2021 жыл жаңа жеңістер мен маңызды 
өзгерістер жылы болды. Жыл бойы біздің команда 
азаматтық қоғамның дамуы үшін аянбай еңбек етті, 
жаңа білім алды және өз тәжірибелерімен белсенді 
түрде бөлісті.

 2021 жылғы жұмыс қорытындылары 
бойынша біз азаматтық бастамаларды қолдау 
орталығы қызметінің әрбір  аспектілері бойынша 
кері байланыс алдық. Рәсімдерді барынша ыңғайлы, 
түсінікті, әділ және ашық етуге тырыстық. 

 Біздің команда жобаларын іске асыруда  
оның ашықтығы мен есептілігіне баса назар 
аударады.

 Мәселен, 2021 жылы біз 6 конкурс өткізіп, 
280-нен астам үкіметтік емес ұйымнан 460-қа жуық 

өтінім алдық. Осыдан кейін тәуелсіз конкурстық 
комиссия гранттар алған 42 ұйымды айқындады. 
Осылайша, осы жылы Азаматтық бастамаларды 
қолдау орталығы ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігі қаржыландыратын жалпы сомасы 1,5 
млрд.теңгеге 53 гранттық жобаны іске асырды.  
Қазақстанның барлық 17 өңірінде жобалар іске 
асырылды.

 Жобалар арасында жалпы сомасы 
185 миллион теңгеден асатын 9 шағын грант 
бағдарламасы көзделген. Осы бағдарламалар 
аясында 298 шағын гранттық жоба іске асырылды. 
Оның ішінде 60 грантты (әрқайсысы 500 000 
теңгеден) біз грант алушымен ынтымақтастықта тек 
ауылдық жерлерде іске асырылған бастамаларға 
ұсындық. Мемлекет басшысы ауылдық жерлерде 
азаматтық бастамаларды қолдау тетігін дамытуды 
Орталық қызметінің алдағы жылға арналған басым 

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» 
КЕАҚ Басқарма төрағасының сөзі
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бағыты ретінде айқындағанын атап өту қажет.

 Грант алушылармен ынтымақтастықтың 
арқасында біз 3 миллионнан астам қазақстандықтың 
өмірін жақсы жаққа өзгерте алдық. Сондықтан 
назарларыңызға Азаматтық бастамаларды қолдау 
орталығының 2021 жылғы жұмысы туралы есепті 
ерекше мақтанышпен ұсынып отырмыз.

 Есепте Сіз командамыз қалалар мен 
ауылдарда азаматтық бастамаларды, жастар мен 
қарт адамдардың бастамаларын қалай дамытып, 

өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасыларға 
көмек көрсетіп, халық арасында салауатты өмір 
салтын насихаттап жатқандығымен таныса аласыз.

 Сондай-ақ онда  грант алушыларымызды 
оқытуға және олардың біліктілігін арттыруға 
қаншалықты мән беретінімізге қатысты Орталықтың 
қызметі көрсетілген. Осы жолда бізді үкіметтік емес 
ұйымдардың  өз ісіне шын берілген және  ынталы 
мамандары қолдағанына қуаныштымыз!

Лима Диас
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Орталық туралы

 Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы 
– қоғамның аса сұранысқа ие салаларында жұмыс 
істейтін ҮЕҰ үшін гранттар ұсынатын гранттық 
қаржыландыру саласындағы мемлекеттік оператор.   
Орталық қызметкерлері отандық азаматтық 
сектормен, сондай-ақ халықаралық ұйымдармен 
ынтымақтаса отырып, Қазақстанда мемлекет 
пен үкіметтік емес ұйымдардың өзара іс-қимыл 
тетігін жетілдіру үшін күн сайын еңбек етуде. 
Осылайша, ұйым ҮЕҰ мен бастамашыл топтарға 
мемлекеттік және мемлекеттік емес гранттар ұсыну 
арқылы олардың ең үздік идеяларын іске асыруға 
көмектеседі.
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 Орталықтың жалғыз акционері – ҚР Ақпарат 
және қоғамдық даму министрлігі. Орталық өзін 
Үкімет, азаматтық қоғам және донорлық ұйымдар 
арасындағы көпір ретінде позициялайды. Біз 
күш-жігеріміз пен ресурстарды біріктіру арқылы 
елеулі өзгерістерге қол жеткізуге және қоғамның 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға тырысамыз.
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Директорлар кеңесі туралы

 Директорлар кеңесі 
– «Азаматтық бастамаларды 
қолдау орталығы» КЕАҚ 
басқару органы.
 
 Директорлар кеңесінің 
сандық құрамын, өкілеттік 
мерзімін айқындауды, 
оның мүшелерін сайлауды 
және олардың өкілеттігін 
мерзімінен бұрын тоқтатуды 
Қазақстан Республикасының 
Ақпарат және қоғамдық 
даму министрлігі белгілейді, 
өйткені ол Қоғамның жалғыз 
акционері болып табылады. 
Директорлар кеңесі 
мүшелерінің саны кемінде 
үш адам. Директорлар кеңесі 
мүшелері санының кемінде 
30% - ы тәуелсіз директорлар 
болуы тиіс. Осылайша, 
«Азаматтық бастамаларды 
қолдау орталығы» КЕАҚ 
Директорлар кеңесінің 
құрамына 7 мүше кіреді, 
олардың 3-і тәуелсіз директор.

 Директорлар кеңесінің 
төрағасы - Қазақстан 
Республикасы Ақпарат және 
қоғамдық даму вице-министрі 
Болат Тлепов. 

Директорлар кеңесінің мүшелері

Ербол Ысмайылов
Тәуелсіз директор
«Eurasian Center for People Management» 
жеке мекемесінің директоры.

Арман Қашқынбеков 
Тәуелсіз директор
БҰҰ Даму бағдарламасы тұрақты 
даму бойынша басшысы

Болат Тлепов
«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» 
КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасы. 2020 жылғы 
маусымда ҚР Ақпарат және қоғамдық даму вице-
министрі лауазымына тағайындалған. 

Расул Ержанов
Тәуелсіз директор
«КазМедТех» АҚ Ішкі аудит 
қызметінің басшысы

Асемгуль Жайжұманова
ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитеті Мемлекет қатысатын 
мемлекеттік емес заңды тұлғалармен жұмыс  
басқармасының басшысы

Лима Диас
«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» 
КЕАҚ Басқарма төрағасы. Соңғы лауазымға 
тағайындалғанға дейін ҚР Ақпарат және қоғамдық 
даму министрінің штаттан тыс кеңесшісі болып 
жұмыс істеген.

Гүлбара Сұлтанова
Директорлар кеңесінің мүшесі.ҚР Ақпарат және 
қоғамдық даму министрлігінің Азаматтық қоғам 
істері комитеті төрағасының орынбасары.
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«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» 
КЕАҚ ұйымдық құрылымы

Корпоративтік
хатшы

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы комплеанс-қызмет

Операциялық қызмет 
департаменті

Жобаларды басқару 
департаменті

Даму және 
ынтымақтастық 

департаменті

Басқарма төрағасының 
орынбасары

Басқарма төрағасының 
орынбасары

Басқарманың
төрағасы

Баспасөз
қызметі

Директорлар
кеңесі

Ішкі аудит
қызметі

11





Үкіметтік емес ұйымдарға арналған грант–
Оператордың азаматтық бастамаларды қолдау, 
әлеуметтік саланың өзекті мәселелерін шешуге 
азаматтық қоғам институттарының әлеуетін тарту 
мақсатында үкіметтік емес ұйымдарға беретін 
қаражаты.

Гранттық қаржыландыру 
дегеніміз не?
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Гранттық қаржыландырудың 
артықшылықтары

Азаматтық қоғам 
институттарының 
ұсыныстарын ескере отырып, 
гранттар тақырыбын 
қалыптастыру

Әлеуметтік жобаларды 
сандық емес, сапалық 
көрсеткіштер негізінде іріктеу

Грант сомасының 10% – ын 
материалдық-техникалық 
жарақтандыруға – ҮЕҰ-ны 
институционалдық дамытуға 
пайдалану

Гранттарды бөлудегі 
ашықтық: жобалық 
өтінімдерді таңдауды сыртқы 
конкурстық комиссия 
жүргізеді

Жергілікті тұрғындардың 
әлеуметтік проблемаларын 
шешу үшін әлеуметтік 
инновацияларға жағдайлар 
жасау
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Гранттарды ұсыну 
бағыттары

ҚР заңнамасына сәйкес  гранттарды ұсыну 15 
бағыт бойынша жүзеге асырылады. 

Азаматтардың 
құқықтары мен 
мүдделерін 
қорғау

Мәдени-
тарихи мұра

Білім беру

Денсаулық 
сақтау

Мемлекеттік 
көрсетілетін 
қызметтерге 
қоғамдық 
мониторинг

Қоршаған 
ортаны қорғау

Халықты 
әлеуметтік 
қорғау

Жалпыұлттық 
бірлік

Мәдениет 
және өнер

Азаматтық 
қоғамды 
дамыту

Отбасылық-
демографиялық 
және гендерлік 
мәселелер

Жастар 
саясаты

Ғылым

Спорт

Пробация 
қызметінің 
есебінде тұрған 
адамдарға 
әлеуметтік-
құқықтық көмек 
көрсету
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Гранттық қаржыландыру 
кезеңдері

01.

02.

03.

04.

Гранттық 
қаржыландыруды 
жоспарлау

Конкурстық рәсімдерді 
өткізу

Гранттық жобалардың 
іске асырылуын 
мониторингілеу

ҮЕҰ-ның есептерін 
қабылдау және тиімділігін 
бағалау
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Гранттық қаржыландыруды 
жоспарлау

Үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттарды 

қалыптастыру алғышарты

• ҚР мемлекеттік 
 саясатының 
 басымдықтары 

• ҚР стратегиялық және 
 бағдарламалық 
 құжаттары 

• ҚР Президентінің 
 жолдаулары 

• Мемлекеттік органдар 
 мен ҮЕҰ ұсыныстары 
 негізінде 
 қалыптастырылады

уәкілетті орган немесе 
жергілікті атқарушы органдар 
бекітеді

• ҮЕҰ-мен және  
 азаматтармен жария 
 талқылап, бюджет 
 заңнамасына сәйкес 
 тиісті бюджетті 
 бекіткеннен  кейін
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Конкурстық рәсімдерді 
өткізу

01.
Мемлекеттік бюджеттерден 
қаржыландырылатын үкіметтік 
емес ұйымдарға арналған 
мемлекеттік гранттар ұсыну 
бойынша бірыңғай конкурс

02.
Конкурстың ұзақтығы 1,5 айға 
дейін

04.
Өтінімдерді жинау – өтінімдер 
қағаз және электрондық 
жеткізгіштерде пошта 
байланысы арқылы (болашақта 
- веб-портал) 20 жұмыс күні 
ішінде қабылданады

05.
Өтінімді толтыру мәселелері 
бойынша кеңес беру 
(бағдарламалық және қаржылық 
бөлімдер)

06.
Өтінімдерді қабылдау 
аяқталған күннен бастап 5 
жұмыс күні ішінде өтінімдерді 
Қағидалардың талаптарына 
сәйкестігіне қарау

03.
Мем. органның интернет-
ресурсында бекітілген Жоспар 
орналастырылған күннен бастап 
5 жұмыс күні ішінде конкурс 
туралы хабарландыруды 
орналастыру

Хабарландыру:

• өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні 
 мен уақытын

• конкурсқа қатысу үшін қажетті 
 құжаттар тізімін

• бекітілген жоспар орналастырылған 
 интернет-ресурсқа сілтемені қамтиды. 
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Конкурстық 
комиссия

Сарапшылар тізілімі -ҮЕҰ гранттық 
қаржыландыру саласындағы оператор 
қалыптастыратын, гранттар ұсыну 
бағыттары бойынша білікті сарапшылар 
тізімі

Сараптамалық комиссияның отырысы 
Оператордың ресми интернет-
ресурстарында трансляцияланады.

Сарапшылар тізілімі ҮЕҰ мен мемлекеттік 
органдардың ұсыныстары негізінде 
қалыптастырылады (2021 жылы 54 адам).

Сараптамалық комиссия сарапшылар 
тізіліміне енгізілген сарапшылар қатарынан 
кездейсоқ әдіспен қалыптастырылады.

Оператордың жұмыскерлері Конкурстық 
комиссияның мүшелері бола алмайды

Конкурстық комиссия жұмысының 
ашықтығын және объективтілігін 
қамтамасыз ету үшін оның 
отырысына дауыс беруге құқығы жоқ 
бақылаушылардың қатысуына рұқсат 
беріледі. 
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Гранттың іске асырылу 
мониторингі және есептілік

Мониторингтің мақсаты – белгіленген 
жоспарлардан ауытқуды уақытылы анықтау 
арқылы гранттық жобаны іске асыру 
сапасын жақсарту

• мониторингті тұрақты негізде 
 жүзеге асыру

• жобалық менеджмент 
 стандарттарын қолдану

• қоғамдық мониторинг пен аудитті, 
 оның ішінде қаржылық мониторингті 
 тарту құқығы

Негізгі тәсілдер

• индикаторларды және күтілетін 
 нәтижелерді талдау

• сұхбат (телефон арқылы) 

• «құпия сатып алушы» әдісі

• сауалнама

• бақылау

• құжаттарды зерттеу

• әлеуметтік желілерге мониторинг

• Аралық есептерді тексеру - нақты 
 орындалған жұмыстар мен 
 қызметтерді нысаналы 
 индикаторларға сәйкестігі тұрғысынан 
 салыстыру

• Қорытынды есепті қабылдау –
 жоспарланған нәтижелерге 
 қол жеткізу сапасын және гранттың  
 нысаналы мақсатына сәйкес оның 
 толық пайдаланылуын айқындау

• Оператордың гранттық жобаларды 
 іске асыру туралы  есебі

Мониторинг Есептілік





ҚР АҚДМ тапсырысы бойынша 
Орталықтың 2021 жылғы гранттық 
жобалары
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ҚР АҚДМ тапсырысы бойынша Орталықтың 
2021 жылғы гранттық жобалары

6 
конкурс

282 
өтініш беруші

460 
өтінім

ҮЕҰ -ның

53
гранттық жобасы

ҮЕҰ арасында

44
грант алушы

1,5 млрд теңге

жобаларды іске асыруға

3 млн астам

игілік алушы

гранттардың

15
бағыты

26
әріптес

Қазақстанның

17
өңірі
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Орталықтың 2021 жылғы (ҚР 

АҚДМ тапсырысы бойынша ) 

шағын гранттары

7
шағын гранттар тетігі бар 
гранттық жоба

шағын жобаларды іске асыруға

155,5 млн теңге

264
ҮЕҰ жобалары шеңберіндегі 
шағын грант

Шағын гранттар бағдарламаларының 
бағыттары

• Қоғамдық бақылау жүйесін дамыту
• Қазақстанның ҮЕҰ арасында 
 әлеуметтік кәсіпкерлікті ынталандыру 
 және танымал ету
• Ардагерлер ұйымдарының 
 бастамаларын қолдау
• Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту
• Ауылда азаматтық бастамаларды 
 дамыту
• «Демеу» волонтерлік әлеуметтік 
 жобасын іске асыру
• Тарихи-мәдени мұра объектілерін 
 сақтау
• Жоғалған адамдарды іздеу бойынша 
 жобаларға волонтерлерді тарту 
• Зілзала қаупін азайту және табиғи 
 және техногендік сипаттағы төтенше 
 жағдайлар салдарын жою
• Жануарларға жауапкершілікпен 
 қарауды қалыптастыру

Орталықтың  2021 

жылғы шағын гранттары (мем.

емес қаржыландыру)

шағын гранттар тетігі бар

2
гранттық жоба

жергілікті жобаларды іске 
асыруға

32 млн теңге

ҮЕҰ жобалары шеңберіндегі

34
шағын грантда

Шағын гранттар бағдарламаларының 
бағыттары

• 2021 жылғы «Қазақстан мұғалімі» 
 ұлттық сыйлығына қатысушы 
 мұғалімдерге Қазақстанның 
 жалпы білім беретін оқу 
 орындарындағы қатысушылардың 
 жан-жақты дамуы және жаһандық 
 азаматтықты дамыту үшін жағдай 
 жасау бойынша көмек көрсету және 
 қолдау

• Жас журналистердің әлеуетін 
 арттыру арқылы Қазақстандағы 
 зерттеу журналистикасы бағытының 
 дамуына жәрдемдесу





Жастар және отбасы саясаты 
саласындағы гранттық жобаларды 
іске асыру қорытындылары туралы
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Жастардың психикалық денсаулығына 
ықпал ететін жобаларды іске асыру

Грант алушы:  «Дағдарыс орталықтарының одағы» ЗТБ

Мақсаты:

Жастардың өмірін қорғау 
және денсаулығын нығайту. 
Отбасымен жұмыс істеудің 
жаңа тәсілдерін, балалар мен 
ата-аналардың арасындағы 
қарым-қатынасты нығайту мен 
жақсартуға арналған өзара іс-
қимылдың оңтайлы формалары 
мен әдістерін іздеу.

• Бірқатар консультациялық, ағартушылық және ақпараттық-
 түсіндіру іс-шаралары өткізілді. Іс-шаралардың қорытындысы 
 бойынша 10 мың жас адамның психикалық денсаулықты 
 сақтаудың тәсілдері мен әдістері туралы хабардар болу 
 деңгейі артты.

• Жастардың осы санаттарымен жұмыс істейтін 25 маманның 
 құзырет деңгейі артты. 

• Балалар мен жастарға арналған ұлттық сенім телефон желісі 
 – 150 жұмысы арқылы 4 мыңнан астам адамның 
 психологиялық денсаулығы нығайтылды, ол психологтар мен 
 медицина мамандарының үздіксіз тегін және жасырын 
 консультация беруін  қамтамасыз етеді.

• Ақпаратпен қамтуға 500 мыңнан астам адамды  тарта отырып, 
 әлеуметтік желілер арқылы пікір алмасу, психикалық 
 денсаулықтың өзекті мәселелерін талқылау және ұсынымдар 
 әзірлеу үшін мамандардың тұрақты коммуникативтік 
 қоғамдастығы құрылды.
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Жастар арасында суицидтің алдын 
алу жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу 
және іске асыру

Грант алушы: «Қазақстанның тең құқықтар мен мүмкіндіктер институты» ҚҚ

Мақсаты:

Жастар арасында суицидтік 
әрекеттердің алдын алу 
бойынша профилактикалық 
жұмыстарды ұйымдастыру 
және жүргізу, сондай-
ақ олардың психикалық 
денсаулығын сақтау және 
нығайту

• Жастар арасында суицидтің алдын алу бойынша 
 республикалық жобалық кеңсе құрылды. 

• Суицидтің алдын алу бойынша профилактикалық 
 іс-шараларды жетілдіру бойынша ұсынымдар және жас 
 адамның әлеуметтік-психологиялық әл-ауқатының индексі 
 әзірленді.  

• Суицидтің алдын алу бойынша 17 өңірлік бағдарлама әзірленді.

• Алған білімдерін одан әрі жергілікті деңгейде  тарату үшін 170 
 өңірлік жаттықтырушы (педагог-психологтар, әлеуметтік 
 педагогтар, балалар білім беру мекемелерінің психологтары) 
 оқытылды.

• Жастар мен ата-аналарға депрессияның ықтимал себептері 
 мен белгілері туралы семинарлар өткізілді.

• Жүргізілген жұмыс нәтижелері бойынша жалпы қамтылған 
 нысаналы топ  70 мыңнан астам адамды құрады, оның ішінде 
 тікелей 20 мың, жанама 1,5 млн. адам.
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Жастар арасында отбасылық құндылықтарды 
нығайту жөніндегі шараларды 
институцияландыру

Грант алушы: «En baqytty el» қоғамдық қоры

Мақсаты:

Жастар арасында отбасы 
және отбасылық құндылықтар 
институтын нығайту.

• Әзірленген әдістеме негізінде білікті психологтар мен 
 медиаторлар  400-ден астам кеңес берді.

• Жастар үшін отбасылық-тұрмыстық және неке қатынастары 
 мәселелері бойынша 100-ден астам тренинг өткізілді.

• Авторлық техника мен әдістемелер негізінде үйлесімді қарым-
 қатынас тренажері - 13 жаттығу-алғышарт әзірленді.
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Дағдарыс орталықтарының қызметін 
жетілдіру, отбасылық-тұрмыстық зорлық-
зомбылықтың алдын алу және агрессорлармен 
жұмыс жөніндегі шараларды әзірлеу және іске 
асыру

Грант алушы: «Қазақстанның тең құқықтар мен мүмкіндіктер институты» ҚҚ

Мақсаты: 

Қазақстанда тұрмыстық 
зорлық-зомбылықты 
болдырмау тетіктерін жетілдіру.

• Бүкіл ел бойынша 17 дағдарыс орталығымен өзара іс-
 қимыл жасау және психологтар мен заңгерлерді тарту арқылы 
 тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандары болған әйелдер 
 мен олардың балалары үшін 1484 жеке және 2466 топтық 
 консультация өткізілді.

• Тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарының психологиялық 
 проблемаларын шешудің 17 оң кейсі жинақталған.

• 1 млн-нан астам адамды қамтыған ақпараттық бейнероликтер 
 дайындалып, таратылды.
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Жастар арасында репродуктивті денсаулығын 
сақтау мәселелері бойынша консультациялық 
қызметтер көрсету

Грант алушы: «JANYM» ҚҚ

Мақсаты:

Жастар арасында 
репродуктивті денсаулықты 
сақтауға жәрдемдесу.

• Репродуктивті денсаулық және ана болу мәселелері бойынша 
 жастарға сапалы және уақытылы көмек көрсету мақсатында 
 телефон жедел желісі ұйымдастырылды. 

• Жедел желі кеңесшілеріне арналған 2 онлайн оқыту тренингі 
 өткізілді.

• 5 мыңнан астам сапалы және уақытылы консультация берілді.

• Әр түрлі әлеуметтік топтардағы 213 жас анаға тренингтер 
 өткізілді.

• Жоба әлеуметтік желілерде 1,1 миллионнан астам адамның, 
 сондай-ақ қоңыраулар мен хабарламалар арқылы 5,3 мыңнан 
 астам адамның репродуктивті денсаулық туралы хабардар 
 болуын арттырып, білімге қол жеткізуін қамтамасыз етті.

• Консультацияларға орташа қанағаттану 94%-ды құрады.
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Жастар мен балалар арасында 
интернетке тәуелділік пен құмар 
ойындардың алдын алу жөніндегі шаралар 
кешенін әзірлеу және іске асыру

Грант  алушы: «Жас-Ұлан» бірыңғай балалар-жасөспірімдер ұйымы» ӨҚҰ

Мақсаты:

жастарды интернет-кеңістіктегі 
қауіпсіз жүріс-тұрыс 
қағидаларына оқыту, интернет-
тәуелділіктің және құмар 
ойындарға тәуелділіктің алдын 
алу үшін жағдайлар жасау.

• Психология, әлеуметтану, құқықтану саласындағы 
 сарапшылар интернетке тәуелділік, құмар ойындар және 
 кибербуллинг мәселелері бойынша қазақстандық және 
 халықаралық заңнамаға талдау, сондай-ақ құмар ойындар 
 бойынша әлеуметтік зерттеу жүргізді.

• Қазақстанның 17 өңірінде құмар ойындар мен кибербуллингтің 
 алдын алу үшін Telegram-топтар ашылды.

• Пайдаланушының жеке кабинеттерінде «ата-ана 
 бақылауында» бұғаттауға ұсынылған 74 сайт анықталды.

• Қолайсыз контентті қамтитын және бұғаттауға ұсынылатын, 
 ҚР БҒМ-ге жіберілетін сайттардың өзіндік «қара каталогы» 
 қалыптастырылды.

• Жүргізілген жұмыстың қорытындылары бойынша 44 сайт 
 бұғатталды. 

• Жоба шеңіберінде әзірленіп жатқан кибербуллинг бойынша 
 заң жобасына 18 ұсыныс жіберілді. 
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«Тәуелсіздік ұрпағы»

Грант алушы: «Азаматтық және құқықтық бастамаларды дамыту» ҚҚ

Бірлесіп ұйымдастырушы: Болашақ қауымдастығы

Мақсаты:

Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік жылдарында 
жетістіктерге жеткен жас 
қазақстандықтардың 
жетістіктерін танымал ету.

• Жас қазақстандықтардың ең қызықты және 
 шабыттандыратын жетістік тарихын іздеу мақсатында 
 14 облыс пен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары 
 бойынша мониторинг жүргізілді

• Мемлекеттік бастамаларды іске асыруға, мемлекеттік 
 саясатты ілгерілетуге қатысуға 500 жас қазақстандықты тарту 
 үшін пул құрылды.

• Қазақстандық «self made жастар» өкілдерінің қатысуымен 30 
 мотивациялық коучинг-тренинг өткізілді.

• Self made жастар өкілдері ерікті түрде 3 апта бойы барлық 
 17 өңірдегі ауылдық жерлерден келген 3500-ден астам оқушы 
 үшін ағылшын тілінен сабақ берді.
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Кәсіптік бағдар

Грант алушы: «Азаматтық және құқықтық бастамаларды дамыту» ҚҚ

Мақсаты: 

Аса сұранысқа ие қазіргі 
заманғы мамандықтардың 
дағдылары мен құзыреттерін 
дамыту

• Сарапшылар жастардың аса сұранысқа ие мамандықтар 
 туралы хабардар болу деңгейін арттыру үшін орта білім беру 
 мекемелеріне арналған аса сұранысқа ие және перспективалы 
 мамандықтар туралы презентациялық-талдамалық материал 
 дайындады.

• Аса сұранысқа ие қазіргі заманғы мамандықтардың 
 дағдылары мен құзыреттерін дамытуға ықпал ету үшін мектеп 
 және студент жастар үшін түрлі салаларда жетістікке жеткен 
 жас көшбасшылармен 100-ден астам кездесу өткізілді.

• Оқушылар үшін болашақ мамандықтардың халықаралық 
 трендтеріне талдамалық шолу және мансаптық траекторияны 
 құру алғышартыі дайындалды.

• Оқушыларға кәсіптік бағдар көрсету бойынша тренингтер 
 өткізіліп, оған 20 мыңнан астам жоғары сынып оқушысы 
 қатысты.

• Аса сұранысқа ие мамандықтарды танымал ету үшін 15 
 бейнеролик әзірленіп, әлеуметтік желілерде таратылды.
 Жоба бойынша ақпараттық қамту 1,6 млн. астам адамды 
 құрады.
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Жастар арасында экологиялық мәдениетті 
нығайту жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу 
және іске асыру

Грант алушы: «Жас-Ұлан» бірыңғай балалар-жасөспірімдер ұйымы» ӨҚҰ 

Мақсаты:

әлеуметтік желілерге 
қалдықтарды сұрыптау, 
жануарлар дүниесін қорғау, 
қоқысты қайта өңдеу, 
сертификатталған эко-
жаттықтырушылармен бірлесіп 
мемлекеттік және орыс 
тілдерінде экологиялық этика 
мен мәдениетті қалыптастыру 
бойынша ғылыми-ағартушылық 
эко-қозғалыстардың онлайн 
бейне курстарын өткізу, 
балаларға арналған эко-өмір 
туралы қазақ тілінде бейне-
бағдарлама әзірлеу сияқты 
тақырыптарға  контент 
жасау және тарату арқылы 
экологиялық ахуал және 
экологиялық проблемалармен 
күрес тәсілдері туралы ұғынуын 
арттыру және ақпарат тарату. 

• Жүлде қоры бар республикалық онлайн конкурстар, 
 марафондар және  акциялар өткізілді.

• Қазақстанның 17 өңірінде 15 адамнан тұратын ғылыми-
 ағартушылық топтар құрылды.

• Сертификатталған эко-жаттықтырушылармен бірге ғылыми-
 ағартушылық эко-қозғалыстарды оқыту бағдарламасы 
 әзірленді, олар бойынша 5 экобелсенді тренингтерден өтті.

• Эко-ертегілер сериясы әзірленді, олар балаларға эко-саналы 
 өмір сүрудің принциптерін қолжетімді түрде түсіндіре 
 алады. Ертегі 5 кітаптан тұрады және бір сюжеттік желімен 
 және бір кейіпкермен байланысты. Экоертегілер сюжеті 
 бойынша қойылым жасалды.

• Мектеп спектакльдерінің республикалық конкурсы өткізілді. 
 Нұр-Сұлтанда экологиялық театр ашылды.
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Жастар арасында салауатты өмір 
салтын қалыптастыру бойынша 
«Fitness Park KZ»  жобасын іске асыру

Грант алушы: «Ұлттық дельфий комитеті» корпоративтік қоры

Мақсаты: 

Жастар арасында дене 
шынықтыруды және салауатты 
өмір салтын насихаттау

• Жастар арасында мүгедек адамдардың жаттығуына 
 бейімделген дене шынықтыру мен спортты ілгерілетудің 
 пилоттық 3 сатылы бағдарламасы іске асырылды.

• Ерлер мен әйелдерге арналған жаттығулар бойынша онлайн 
 және оффлайн форматтарындағы шеберлік сыныптарының 
 10 сериясы , қоғамдық кеңістіктерде «Fitness Park KZ» 50 
 жаппай жаттығу өткізілді.

• Бұқаралық спортты ұнатататындар желісі құрылды.

• Жалпы қамтылғандар–5 мың адамнан астам.
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Білім беру процесіне және жұмыспен қамтуға 
тартылмаған жастарды әлеуметке қосу 
жөніндегі шараларды әзірлеу және іске асыру 
(NEET санаты)

Грант алушы: Батыс Қазақстан облысы бойынша «Болашақ» КҚ

Жобаны бірлесіп ұйымдастырушы: «Жас Отан» ЖҚ

Мақсаты:

NEET санатындағы жастардың 
үлесін азайту үшін жұмыста 
жаңа тәсілдер әзірлеу және 
оларды барлық деңгейлерде 
енгізу мақсатында 
республикалық жобалық кеңсе 
құру.

• Республикалық жобалық кеңсе құрылды, ол 10 мыңнан 
 астам жастарға «бір терезе» қағидаты бойынша  ақпараттық-
 консультациялық қолдау, құқықтық, әлеуметтік, 
 психологиялық және басқа да мәселелер бойынша кеңес 
 берді.

• NEET санатындағы жастарды есепке алу бойынша база 
 құрылды, оның есебінде 5000 жастар бар, оларға жұмысқа 
 орналастыру бойынша атаулы көмек көрсетіледі.  Жастар 
 ресурстық орталықтарына аталған базаға кіруге рұқсат 
 беріледі.

• нысаналы топтың дағдылары мен құзыреттілігін арттыру 
 бойынша 22 іс-шара (TEDx кездесулер, шеберлік 
 сыныптары, Life Skills, жобаларды басқару дағдыларына оқыту, 
 таныстырылымдар, кәсіпкерлік) өткізілді.

• NEET санатындағы жастармен жұмыс жасау бойынша 
 әдістемелік құрал әзірленді, ол мемлекеттік органдарға, 
 ҮЕҰ-ға, жастар ресурстық орталықтарына және өзге де 
 мүдделі тұлғаларға жіберілді.
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Жастар арасында мемлекеттік тілді 
танымал ету бойынша іс-шаралар 
өткізу

Грант алушы: «Қазақстанның КТК одағы» ӨЖҚҰ 

Мақсаты: 

Жастардың шығармашылық 
әлеуетін тарту арқылы КТК 
ойындарын мемлекеттік тілде 
өткізу шеңберінде  мемлекеттік 
тілді насихаттау және дамыту.

• Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
 арналған 5 КТК ойыны өткізілді

• 2 мыңға жуық адамды қамти отырып, 34 онлайн және офлайн 
 шеберлік сыныбы өткізілді.

• Мемлекеттік бастамаларды ілгерілетуге қатысқан қоғамдық 
 пікірдің 20 жас көшбасшысынан тұратын пул 
 қалыптастырылды.

• Іс-шаралар нәтижесінде мемлекеттік тілде сөйлейтін КТК 
 жастар командаларының саны өткен жылмен салыстырғанда 
 30% - ға артты, бұл жастардың өзін-өзі дамыту деңгейін 
 арттыруға мүмкіндік берді. 

• Ойындар телеарнада көрсетілді, жанама қамту 100 мың 
 адамды құрады. 
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Өмірлік қиын жағдайда жүрген балалары 
бар отбасыларды қолдау жөніндегі шаралар 
кешенін әзірлеу және іске асыру

Грант алушы: «Замандас21» ҚҚ

Мақсаты: 

Өмірлік қиын жағдайда 
жүрген балалары бар 
отбасыларға көмек көрсету 
саласында бірыңғай білім 
беру, ақпараттық-әдістемелік, 
ақпараттық-коммуникациялық, 
консультативтік кеңістік құру. 

• Нұр-Сұлтан қаласында өңірлік орталықтарға әдіснамалық 
 және әдістемелік көмек көрсететін  Республикалық отбасын 
 қолдау  орталығының қызметі ұйымдастырылды. Бүкіл 
 ел бойынша олардың өмірлік қиын жағдайда (ӨҚЖ) жүрген 
 отбасылармен жұмыс істеу бойынша  біліктілігін арттыру 
 мақсатында отбасын қолдау орталықтарының  422 
 қызметкері оқытылды.

• Өмірлік қиын жағдайда қалған отбасылармен жұмыс істеу 
 бойынша заңгерлерге, психологтарға, әлеуметтік 
 қызметкерлерге арналған екі тілдегі 3 әдістемелік құрал 
 әзірленді, олар халықты әлеуметтік қорғау органдары мен 
 мекемелеріне жіберілді.

• Өтініштері есепке алу журналдарында тіркелген көп балалы 
 және аз қамтылған отбасыларға «бір терезе» қағидаты 
 бойынша  құқықтық, психологиялық, әлеуметтік-
 педагогикалық, білім беру және басқа да мәселелер бойынша 
 1000-нан астам ақпараттық-консультациялық және ресурстық 
 қолдау көрсетілді.

• Көп балалы және аз қамтылған отбасылардан шыққандардың 
 500 мүшесіне өтеусіз негізде сертификат бере отырып, білікті 
 мамандарды тарта отырып, 10 сұранысқа ие мамандық 
 бойынша (қажеттіліктерін ескере отырып) оқыту курстары 
 өткізілді.
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Жастардың құқықтық мәдениетін 
арттыруға бағытталған іс-шаралар 
өткізу

Грант алушы: «Партиялық емес бақылау орталығы» ӨҚҰ 

Мақсаты:

Жастардың құқықтық мәдениет 
деңгейін арттыру. Жастардың 
қоғамдағы  жалпыадами жүріс-
тұрыс қағидаларын: этиканы, 
мәдени канондарды сақтау 
дағдыларын қалыптастыру. 
Жастардың Қазақстан 
заңнамасының негіздерін 
білуін арттыру. Жастармен 
жүйелі және сапалы тәрбие 
жұмысын қамтамасыз ету 
бойынша отбасының, білім беру 
мекемелерінің күш-жігерін 
біріктіру. Жастар арасында 
Қазақстанның құндылықтары 
мен мәдени дәстүрлерін 
насихаттау. Жастардың 
құқықтық мәдениетін арттыру 
үшін олармен жұмыс істеу 
тетіктерін және әдістерін 
жетілдіру..

• Құқық саласындағы сарапшылар колледждер мен жоғары 
 оқу орындарының 10 мыңнан астам студентін қамти отырып,  
 өзін-өзі тәрбиелеу дағдыларын, мінез-құлық мәдениетін және 
 қоғам мен мемлекет алдындағы жауапкершілік сезімін 
 қалыптастыру мақсатында құқықтық мәдениет мәселелері 
 бойынша 20 онлайн-семинар, құқық қорғау органдарының 
 өкілдерімен 4 кездесу өткізді.

• Сонымен қатар, мемлекеттік органдардың, БАҚ-тың, ҮЕҰ-ның 
 жастарға түсіндіру жұмысын жүргізу құқығын, құқықтық 
 оқыту мен құқықтық тәрбиелеуді қамтамасыз етудегі күш-
 жігерін үйлестіру бойынша жұмыстың жаңа тетіктері мен 
 әдістерін әзірлеу үшін 3 дөңгелек үстел өткізілді.

• Кейіннен 17 өңірдің жергілікті атқарушы органдарына енгізе 
 отырып, құқықтық оқыту мен тәрбиелеуді қамтамасыз етуде 
 мемлекеттік органдардың, БАҚ пен ҮЕҰ-ның бірлескен күш-
 жігерін тарту бойынша ұсынымдар пакеті әзірленді.
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Инклюзивті қоғамды құруға және дамытуға 
бағытталған жастар бастамаларын қолдау

Грант алушы: «Асыл бала» республикалық қауымдастығы» ЖКжЗТБ филиалы

Мақсаты: 

Ерекше білім беру 
қажеттіліктері бар балалардың 
білімі мен өмір сүру сапасын 
арттыру – оларды тәуелсіз 
өмірге және қоғамға кірігуге 
дайындаудың маңызды 
факторы ретінде.

• Инклюзивті қоғамды дамытуға жәрдемдесу мақсатында 
 ерекше білім беру қажеттіліктері бар ата-аналар мен жастар 
 үшін әртүрлі білім беру және ақпараттық іс-шаралар өткізілді, 
 сондай-ақ сарапшылар Қазақстанда инклюзивті білім беруді 
 дамытуға қажетті ресурстарды айқындау мақсатында талдау 
 мен мониторинг жүргізді. Талдауды грант алушының штаттағы 
 психологтары жүргізді.

•  Жастар арасында мүмкіндігі шектеулі адамдарға  төзімділік  
 деңгейін арттыру, мүмкіндігі шектеулі адамдарды 
 әлеуметке қосу деңгейін арттыру және  жастарды оларды 
 қолдауға бағытталған мемлекеттік бастамалар, жобалар 
 мен шаралар туралы ақпараттандыру жөніндегі қызметке  
 тарту, сондай-ақ жастар арасынан кемінде 200 мүмкіндігі 
 шектеулі адамды ынталандыру деңгейін арттыру және өмірлік 
 ұстанымдарын нығайту.

• Жоба аясында барлық 17 өңірлік жұмыспен қамту және 
 халықты әлеуметтік қорғау басқармасымен меморандумдар 
 жасалды.

• Нысаналы топ жалпы  6 000-нан астам адамды қамтыды, 
 оның ішінде 1000-тікелей, 5 000-жанама. Ақпараттық қамту 
 500 000 қаралымды құрайды.
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Жастардың бойында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру 
жөніндегі іс-шаралар кешенін өткізу

Грант алушы:  «Қазақстандық даму қауымдастығы» ЗТБ

Мақсаты: 

Жастар арасында сыбайлас 
жемқорлық көріністерінің кез 
келген нысандарына теріс 
көзқарасты қалыптастыру. 
Жастар арасында сыбайлас 
жемқорлық көріністерінің 
кез келген нысандарына 
қарсы іс-қимыл мәселесі 
бойынша белсенді азаматтық 
ұстанымды қалыптастыру. 
Жастар арасында еркіндік, 
отбасы құндылықтары, жеке 
кеңістік және өзін-өзі дамыту 
мүмкіндіктері туралы тұрақты 
дүниетанымдық ұстанымдарды 
қалыптастыру

• Жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
 ілгерілетудің кешенді тәсілі енгізілді. Кешенді тәсіл-іс-шаралар 
 кешені шеберлік сыныптары мен пікірталас алаңдары, 
 дәрістер мен конкурстар сияқты іс-шаралардың әртүрлі 
 форматтарын қамтиды.

• «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдағы жастардың 
 рөлі» тақырыбында пікірталас алаңы өткізілді. 10-нан астам 
 спикер тартылды.

• Еліміздің 6 өңірінде ЖОО, ОАОО студенттері, білім беру 
 мекемелерінің қатысушылары үшін онлайн форматта  
 «Қоғамда парасаттылық мәдениетін қалыптастыру» 
 тақырыбында онлайн шеберлік сыныптары, пікірталас 
 алаңдары (17 шеберлік сыныбы, 17 пікірталас алаңы, 17 онлайн 
 кездесу) өткізілді.

• «Сатылмаушылық», адалдық, еркіндік құндылығы, 
 парасаттылық идеяларын түсіну мақсатында әлеуметтік 
 желілерде мемлекеттік және орыс тілдерінде 3 әлеуметтік 
 жарнама іске қосылды, сондай-ақ жастарда сыбайлас 
 жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру жөніндегі 
 жұмысқа жастар көшбасшыларын, белгілі қоғам 
 қайраткерлері мен медиа тұлғаларды тарта отырып, 
 «Сыбайлас жемқорлыққа теріс көзқарасты қалыптастыру» 
 тақырыбына бейне сұхбат өткізілді.
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Жастар ресурстық орталықтарының 
қызметін жетілдіру жөнінде шаралар 
кешенін қабылдау

Грант алушы: «Жастар қызметкерлерінің қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі

Мақсаты:

Жастардың өзін-өзі тануы 
және әлеуетін  ашу, жастар 
ресурстық орталықтары 
арқылы туған өңірінде өз 
идеяларын іске асыруы үшін 
мүмкіндіктер жасау

• Өңірлік ЖРО басшыларының қатысуымен және ЖРО-ның 
 70-тен астам қызметкерін қамти отырып жастар ресурстық 
 орталықтарын дамыту мәселелері бойынша стратегиялық 
 сессия өткізілді.

• Бағдарламаны пилоттық енгізу үшін республика бойынша 
 10 ЖРО іріктелді.

• Семей, Алматы, Түркістан және Нұр-Сұлтан қалаларында 
 сарапшылардың, ЖРО мамандары мен директорларының, 
 сондай-ақ әлеуметтік қызмет  саласындағы мамандардың 
 қатысуымен Жастардың әлеуметтік қызмет көрсету 
 тұжырымдамасын әзірлеу бойынша фасилитациялық 
 сессиялар өткізілді.

• ЖРО қызметкерлері үшін «Жастар» ҒЗО-мен келісілген екі 
 тілдегі   құзыреттілік модельдері,  ЖРО қызметкерлеріне 
 қойылатын біліктілік талаптарын айқындау бойынша 
 нормативтік-құқықтық актілердің жобалары және  Жастар 
 ресурстық орталықтарын дамытудың  2021-2025 жылдарға 
 арналған жоспары әзірленді.
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Кәсіптік бағдарлау жұмысына, 
жастарды ақпараттандыруға 
бағытталған іс-шараларды іске асыру

Грант алушы:  «АСК» республикалық студенттік қозғалысы» ҚБ 

Мақсаты: 

Болашақ кәсіби қызмет 
саласын таңдау процесінде 
жастарға кәсіби бағдарлы 
қолдау көрсету; жастардың 
еңбекке деген саналы 
көзқарасын қалыптастыру, өз 
мүмкіндіктеріне, қабілеттеріне 
сәйкес және еңбек нарығының 
талаптарын ескере отырып, 
қызмет саласын таңдау 
еркіндігі жағдайында кәсіби 
өзін-өзі анықтау.

• Жастардың еңбекке деген оң көзқарасын қалыптастыру 
 мақсатында Instagram-да тікелей эфирде брифинг өткізілді. 
 Оқушылар мамандықты дұрыс таңдаудың неғұрлым ашық 
 пайымын және маңыздылығын көре алу үшін 14 облыс 
 пен Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларынан жалпы 4911 
 қатысушының  қатысуымен ZOOM платформасында 20 
 шеберлік сыныбы, сондай-ақ психолог пен әлеуметтанушының 
 қатысуымен «Мамандық таңдау кезіндегі сыни ойлау» 
 тақырыбында 2 тікелей эфир өткізілді. Жастарды еңбек 
 жағдайымен, негізгі қызметтік міндеттерімен таныстыру үшін 
 экскурсиялар өткізіледі.

• Қазақстанның 32 ЖОО мамандықтары мен жағдайлары 
 жан-жақты сипатталған бейне шолу әзірленді. Бейне шолу 
 Қазақстанның студенттер альянсының әлеуметтік желідегі  
 @qsa_ask Instagram парақшасында және грант алушының 
 Youtube арнасында орналастырылған.

• Халықты жұмыспен қамту орталығымен бірлесіп жастар 
 практикасы бойынша 12 түлек жұмысқа орналастырылды.

• Жастарға кәсіптік бағдар беру бойынша және жұмыс 
 берушілерге жас мамандарды кәсіптік бейімдеу бойынша 
 әдістемелік ұсынымдар әзірленді. Ұсынымдар АБҚО келісе 
 отырып ҚР ИДМ, ҚР БҒМ  жіберілді.
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Гендерлік қажеттіліктер мен мұқтаждықтар 
картасы: этносының, өңірінің және таптың 
әсері

Грант алушы: «Жергілікті қоғамдастықтарды тұрақты дамыту» қоғамдық қоры 

Мақсаты:

Таптық, этникалық және жас 
факторларының әсерін ескере 
отырып, Қазақстан әйелдерінің 
гендерлік қажеттіліктерін 
зерттеу

• 17 мың респондентті қамти отырып, талдамалық зерттеу 
 жүргізілді (зерттеу бағдарламасы https://genderneeds.kz/ 
 сайтынаа орналастырылды ).

• Мемлекеттік органдардың, ҮЕҰ, бизнес және қоғамдық 
 белсенділердің өкілдерімен зум платформасында 20 
 сараптамалық сұхбат жүргізілді (сарапшылар тізімі жоба 
 сайтында орналастырылған).

• Гендерлік қажеттіліктер мен мұқтаждықтарды зерттеу 
 нәтижелері бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде 
 талдамалық материал дайындалды.

• Таптық, этникалық және жас факторларының әсерін 
 ескере отырып, Қазақстан бойынша әйелдердің 
 проблемалары мен қажеттіліктерінің картасы жасалды. 
 Аталған зерттеу негізінде Қазақстан Республикасында барлық 
 қажетті гендерлік аналитиканы алуға мүмкіндік беретін 
 арнайы портал іске қосылды. Ресурстың мекенжайы: 
 https://genderneeds.kz/.
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Шетелде тұратын және оқитын 
қазақстандық жастарды шоғырландыру 
жөніндегі жобаларды іске асыру

Грант алушы: «Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық степендиясы 
стипендианттарының қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі

Мақсаты: 

Шетелде тұратын және оқитын 
қазақстандық жастарда ел 
тағдырына деген патриоттық, 
ұлттық сана-сезімді, бірігу 
және ортақтастық сезімін 
қалыптастыру

• Әртүрлі ақпараттық материалдарды жариялау жолымен 
 ақпараттық компания құру мақсатында шетелде 
 тұратын және оқитын кемінде 5 000 қазақстандық жастар 
 үшін патриотизмді, ұлттық сананы ілгерілету бойынша 
 ақпараттық жұмыс жүргізілді, шетелде тұратын және оқитын 
 қазақстандық жастар үшін патриотизмді, ұлттық сананы 
 ілгерілету бойынша «Мен-қазақстандықпын» патриоттық 
 конкурсын ротациялау іске қосылды.

• TengriNews-те «Болашақ» қауымдастығы шетелде оқитын 
 қазақстандық жастарды біріктіреді» деген атаумен мақала 
 шығарылды, әлеуметтік желілерде bolashaq_kz және 
 фэйсбукте «Болашақ» қауымдастығы айдары, QazAlliance 
 телеграмм каналы ашылды.

• Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай «Мен-қазақстандықпын» 
 байқауы өткізілді, онда шетелдегі қазақстандық жастар 
 өкілдері шетелде оқып жатқан студенттердің Қазақстан үшін 
 пайдалы не істейтінін баяндап,  бейнероликтер түсірді. 16 
 елден 30-дан астам өтінім жиналды.

• Табысқа қол жеткізген 10 жас қазақстандықтың қатысуымен 
 «Тәуелсіздіктің 30 жылдығына» орай «Қазақстанға оралудың 
 топ 5 себебі» тақырыбында онлайн диалог алаңы өткізілді. 
 Диалог алаңында шетелде білім алып, біздің елімізде табысқа 
 қол жеткізген 10 табысты қазақстандық сөз сөйледі.
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Қылмыстық жазасын өтеген жастар 
қатарындағы адамдарды оңалту және 
бейімдеу жөніндегі іс-шаралар кешенін өткізу

Грант алушы: «Жастар Үні» республикалық қоғамдық бірлестігі

Мақсаты: 

Бас бостандығынан айыру 
орындарынан босатылған 
адамдарды әлеуметке қосу 
жүйесін қалыптастыру және 
дамыту. Сотталғандарды 
әлеуметтік қоғамға қайтаруға 
дайындау, жазасын өтеп жатқан 
және бас бостандығынан 
айыру орындарынан 
босатылған адамдарды 
жұмысқа орналастыруға 
жәрдемдесу. Әлеуметтік 
қызмет көрсету органдарында 
бас бостандығынан айыру 
орындарынан босатылған 
адамдарды әлеуметтік 
оңалтудың нысандары мен 
әдістерін жетілдіру.

• ҚР 17 өңірінде Zoom онлайн платформасында дипломды 
 психолог Тәуекел Ақнұр мен заңгер Қозжібек Нұрбол 20 
 консультация өткізді. 

• 1 мыңнан астам адам маманнан тегін кеңес алып, күйзелістен 
 арылу, тұлғалық өсу сияқты тақырыптар бойынша өз 
 сұрақтарына жауап алды, сондай-ақ жоба заңгері бұрын 
 сотталған адамдарды жұмысқа орналастыру бойынша нақты 
 іс-қимылдарды айқындады.

• «Атамекен» ҰКП өкілдерімен кездесу ұйымдастырылды. 
 Кездесулер барысында барлығы 500-ден астам адам бизнес 
 ашу бойынша кәсіпкерлер палатасы сарапшысының кеңесін 
 алды. Сондай-ақ, «Отбасы банк» өкілдері мемлекеттік 
 бағдарламалар аясында тұрғын үй сатып алу мәселелері 
 бойынша кеңес берді.
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Қаржылық сауаттылық отбасынан 
басталады (онлайн жоба)

Грант алушы: «Жастар Үні»республикалық қоғамдық бірлестігі

Мақсаты: 

Бизнес-жаттықтырушыларды 
тарта отырып, жас және 
көп балалы отбасылар үшін 
кәсіпкерлік дағдыларды 
дамыту, кәсіпкерлікті енгізу, 
көшбасшылық дағдыларды 
дамыту, отбасылық бюджетті 
дұрыс бөлу бойынша 
курстарды ұйымдастыру және 
өткізу

• Қаржылық сауаттылыққа оқыту бойынша 20 онлайн 
 семинар өткізілді (сабақтар Ютуб-та 
 https://www.youtube.com/watch?v=L9fmHFYv8hk сілтемесі 
 бойынша орналастырылған). Оған жалпы білім беретін 
 мектептер мен колледждердің қатысушыларынан 500-ден 
 астам адам қатысты.

• Оқушыларға арналған 10 бейнесабақ түсіріліп, әлеуметтік 
 желілерге таратылды.

• Оқушыларды ақшалай қаражатты дұрыс жұмсауға, үнемдеуге 
 оқыту бойынша 5 кездесу өткізілді, оған 1 мың қатысушы 
 жұмылдырылды.

• «Атамекен» ҰКП өкілінің қатысуымен 10 шеберлік сыныбы 
 өткізілді, оған 200-ден астам адам қатысты.

• «Атамекен» ҰКП сарапшылары бизнес-жоспар әзірлеу, 
 жеңілдікпен кредит алу және т. б. бойынша мектеп және 
 студенттер арасындағы жастармен, көп балалы отбасылармен 
 20 онлайн кездесу өткізді.
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Ұрпақтар сабақтастығын және 
Қазақстан халқының салт-дәстүрлерін 
танымал етуді қамтамасыз ету жөніндегі 
шаралар кешенін іске асыру

Грант алушы: «Жамбыл облысының жастар ұйымдары қауымдастығы»ЗТБ

Мақсаты: 

Қазақстан халқының 
мәдениетті, ана тілін, ұлттық 
салт-дәстүрлерді сақтау мен 
дамытудағы сабақтастығына, 
салт-дәстүрлерді жаңғырту 
және дамыту проблемасына, 
ұлттық және мәдени 
бірегейлікті сақтауға, 
сондай-ақ жастарды өз 
халқының мәдениетіне, халық 
шығармашылығына тартуға 
ықпал ету

• Орта білім беру ұйымдары арасында «Ұлы дала өркениеттері» 
 конкурсы өткізіліп, оған бүкіл ел бойынша 130-дан астам 
 мектептен 50 мыңнан астам адам қатысты.

• Ақпараттық ресурстар мен әлеуметтік желілерде ана 
 тілінде «Тіл-халық рухы» тақырыбында 10 мың жарияланым  
 орналастырылды.

• Еліміздің барлық өңірлеріндегі жастар мен оқушылардың 
 қатысуымен Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 
 жылдығына арналған «Табыс тарихы» республикалық акциясы  
 өткізілді. Акция аясында жобаның үздік қатысушылары 
 туралы дәрістер өткізілді және әртүрлі интернет-ресурстарда 
 30-дан астам мақала жарияланды.

• Паралимпиада ойындарының чемпиондары Нұрдәулет 
 Жұмағали мен Зульфия Габидуллинаның қатысуымен 
 бейнеролик түсірілді. https://youthunion.kz/. сайтында акция 
 нәтижелерімен танысуға болады .

• Білім беру жүйесінде жұмыс істеу үшін мектептерге, ОАОО-ға, 
 ЖОО және жастармен жұмыс істейтін басқа да ұйымдарға 
 арналған электрондық әдістемелік құрал әзірленді. 
 Белгілі домбырашылар Тәттімбетке, Құрманғазыға, 
 Ж.Жабаевқа, Д.Нұрпейісоваға, Н. Тілендиевке арналған 
 «Қасиетті домбыра» тақырыбында бейнеролик түсірілді.





Азаматтық қоғамды дамытуға 
бағытталған гранттық жобаларды 
іске асыру қорытындылары туралы
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Қоғамдық бақылау жүйесін дамытуға 
бағытталған іс-шаралар кешенін 
ұйымдастыру

Грант алушы: «Қазақстанның Азаматтық Альянсы» қауымдастық нысанындағы ЗТБ

Мақсаты:

қоғамдық бақылау жүйесін 
дамыту және азаматтардың 
белсенділігін, олардың 
қоғамдық бақылауға 
қатысудағы құқықтық 
мәдениетін арттыру.

• Қоғамдық бақылау топтары туралы ереже әзірленді, 
 сондай-ақ 85 адам іріктелді, бүкіл ел бойынша сарапшылар 
 базасы қалыптастырылды.

• Шағын гранттар конкурсы туралы ереже әзірленді, келісілді 
 және бекітілді және конкурстық комиссия мүшелерінің пулы 
 қалыптастырылды.

• 60 грант иегері анықталды, 27-жеке тұлғалар, 23 - ҮЕҰ, 
 9 - бастамашыл топтар, 1-ЖК.
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Үкіметтік емес ұйымдарды қолдау 
үшін республикалық азаматтық орталықтың 
қызметін «бір терезе» қағидаты бойынша 
ұйымдастыру және дамыту

Грант алушы: «Қазақстанның Азаматтық Альянсы» қауымдастық нысанындағы ЗТБ

Мақсаты: 

республикалық азаматтық 
орталықтардың қызметін 
ұйымдастыру және дамыту.

• 2 тілде 17 әдістемелік құрал әзірленіп, қорытындысы бойынша 
 ҮЕҰ ашылған 3 мақсатқа бағытталған кеңес берілді. 

• Барлық өңірлерден АО, ҮЕҰ өкілдерінің қатысуымен 8 оқыту 
 іс-шарасы және 8 онлайн семинар ұйымдастырылып, өткізілді. 
 Оқудан өткен АО және өңірлік ҮЕҰ  өкілдерінің саны 400 
 адамды құрады. 

• 17 өңірлік азаматтық (ресурстық) орталықтың жұмысы қайта 
 жанданды. 

• Мемлекеттік гранттық қаржыландыру мәселелерінде ЖАО-
 мен өзара іс-қимыл тетіктерін жетілдіру бойынша 20 ұсыным 
 алынды.

• 3 онлайн семинар ұйымдастырылды. Оқытылған өкілдердің 
 саны 190-нан астам адамды құрады.
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Ауылдық елді мекендер тұрғындарының 
құқықтық сауаттылығын арттыру

Грант алушы: «ТРИНТА» ЖҚ

Мақсаты:

Ауылдық елді мекендер 
тұрғындарының құқықтық 
сауаттылығын арттыру.

• Құқықтық сауаттылықты арттыру жүйесіне практикалық 
 талдау жүргізілді. Барлығы 20-дан астам арнаға, оның ішінде 
 мемлекеттік органдардың сайттарына, е-gov.kz порталына, 
 әлеуметтік желілерге, мессенджерлерге, түрлі «жедел 
 желілерге» талдау жүргізілді (жергілікті мемлекеттік 
 органдарға 2886 өтініш және 113 мыңнан астам түсініктеме).

• Қорытындысы бойынша ауыл тұрғындары үшін өзекті және 
 проблемалық тақырыптардың тізімі (білім беру, денсаулық 
 сақтау, түрлі жеңілдіктер мен жәрдемақылар, жұмысқа 
 орналастыру, ТКШ, ТЖ және құжаттандыру мәселелері) 
 жасалды.

• Құқықтық сауаттылықты арттыру саласындағы проблемалық 
 мәселелер спектрін жүйелеу мақсатында ауыл тұрғындары 
 (513 респондент) арасында жедел сауалнама жүргізілді.

• «Kenes» мобильді қосымшасы әзірленді, ол Қазақстан 
 тұрғындарына құқықтар, таңдалған құқық түріндегі негізгі 
 мәселелер бойынша бағдарлануға, сондай-ақ өз құқығын іске 
 асыру үшін не, қайда және қалай жасауға болатыны туралы 
 толық ақпарат алуға көмектеседі.

• Ауыл тұрғындарына кеңес берудің, құқықтық көмек 
 көрсетудің тиімді әдістері мен құралдарын меңгерген                     
 14 өңірлік үйлестіруші-консультанттан тұратын желі жұмыс 
 істейді.

• Түрлі сауалдар бойынша, оның ішінде алимент, жер телімдерін 
 алу, жәрдемақы ресімдеу, мал ауруларының эпидемиясы 
 кезіндегі іс-қимылдар және т. б. мәселелер бойынша 1000-нан 
 астам консультация берілді.
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Халықтың денсаулық мәселелеріндегі 
сауаттылық деңгейін арттыру және 
инфекциялық емес аурулардың қауіп 
факторларына қарсы күрес

Грант алушы: «Қазақстанның волонтерлер лигасы» ҚҚ 

Мақсаты:

ИЕА профилактикасы үшін 
Қазақстан қоғамының санасына  
адам жүріс-тұрысының 
әртүрлі қауіпті нұсқаларымен 
байланысты теріс салдарын 
азайтуға бағытталған зиян 
келу тұжырымдамасының 
қағидаттарын енгізу.

• Халықтың ИЕА даму қаупінің факторлары туралы  білуі 
 тұрғысынан қазіргі жағдайға (деңгейге) талдау жасалды. Оның 
 нәтижелері бойынша жобаның нысаналы топтарымен жұмыс 
 істеудің медиа – жоспары құрылды. 

• Әлеуметтік желілерде өзекті тақырыптарға арналған 150-ден 
 астам пост жазылды, 8 инфографика жасалды, ИЕА дамуына 
 түрткі болатын факторлардың алдын алу бойынша роликтерге 
 кәсіби бейнетүсірілім жүргізілді.

• 1 000 000-нан астам бенефициар ИЕА профилактикасы үшін 
 адам жүріс-тұрысының әртүрлі қауіпті нұсқаларымен 
 байланысты теріс салдарлар  мәселелері туралы ақпаратпен 
 қамтылған. 



58 Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының 2021 жылғы қызметі туралы есеп

Ардагерлер ұйымдарының 
бастамаларын қолдау

Грант алушы: «Atamnyn Amanaty» ҚҚ

Мақсаты:

қоғамда қарттарға деген 
тілектестік, патриотизм және 
құрмет сезімін қалыптастыруда 
ардагерлер ұйымдарының 
қызметін жандандыру және 
одан әрі дамытуға ықпал 
ету , мәдени және қоғамдық 
дәстүрлерді сақтау.

• Өңірлік ҮЕҰ үшін 17 шағын грант бөлінді және олар бойынша 
 іс-шараларға ардагерлер ұйымдарының өкілдері, түрлі 
 саланың ардагерлері, сондай-ақ жастар өкілдері тартылды.

• Ардагерлерге құрмет көрсету бойынша іс-шаралар және 
 жастармен кездесулер өткізілді. Іс-шаралар барысында 
 тәжірибе алмасу, ерлік пен батырлық, сондай-ақ жастарға 
 бойына сіңдіруді қажет ететін маңызды өмірлік құндылықтар 
 туралы әңгімелер болды.

• «Еске алу бағы» акциясы аясында 150-ден астам көшет 
 отырғызылып, 150-ден астам адам қатысты.

• Жоба бойынша тікелей қамту 1190 адамды құрады, оның 
 ішінде еліміздің барлық өңірлерінен 500-ден астам ардагер 
 және  200-ден астам жас волонтер қатысты. Жанама қамту 
 3550 адамды құрады.
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Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытуға 
бағытталған іс-шаралар кешенін 
ұйымдастыру

Грант алушы: «Қоғамды дамыту мәселелері бойынша Маңғыстау облысының азаматтық альянсы» 
қауымдастық нысанындағы ЗТБ

Мақсаты: 

азаматтарды, қоғамдық 
ұйымдарды, жергілікті 
билік органдарын және 
жергілікті қоғамдастықтың 
жиналыстарын жергілікті өзін-
өзі басқаруды дамытуға тарту 
және ынталандыру.

• Өзін-өзі қаржыландыруға шыққан, жергілікті қоғамдастықты 
 дамыту моделін құруға бағытталған 4 пилоттық community-
 орталығы құрылды.

• Атырау, Ақтөбе, Жамбыл және Шығыс Қазақстан 
 облыстарының ауылдарын дамытудың 4 инклюзивті жоспары 
 әзірленді.

• Жергілікті қоғамдастық мәселелерін шешу бойынша 
 жобаларды іске асыратын 10 тұрақты бастамашыл топ 
 құрылды.

• Азаматтардың жергілікті қоғамдастықтың проблемаларын 
 шешуге қатысуының 10 оң кейсі (success story) дайындалды.

• Қазақстанның 4 облысында (Ақтөбе, Атырау, ШҚО және 
 Жамбыл облыстарында) community орталықтары құрылды. 
 Құрылған Community орталықтарының базасында өңірлік 
 сарапшылар жергілікті тұрғындар, жергілікті қоғамдастық 
 мүшелері, ҮЕҰ және басқа да белсенді азаматтар үшін 
 жергілікті өзін-өзі басқару бойынша 440 консультация берді.

• Қажеттілікті бағалау қорытындылары бойынша белгілі 
 тақырыптар негізінде шағын гранттар конкурсы өткізілді. 
 Отырыс қорытындысы бойынша іріктеу комиссиясының 
 мүшелері 20 жобаға қолдау көрсетті.

• 3 жылға (2022-2024 жж.) арналған даму жоспарлары әзірленді. 
 Семинарлар өткізілді, оған барлығы 422 қатысушы қатысты.
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Бас бостандығынан айыру орындарынан 
босатылатын және босатылған азаматтарды 
тиімді әлеуметке қосуға бағытталған  
әлеуметтік қолдау

Грант алушы: «Антарес А» ҚҚ

Мақсаты: 

пробациялық бақылауда 
тұрған адамдарды және 
бас бостандығынан айыру 
орындарынан босатылған 
адамдарды әлеуметтік-
құқықтық қолдау кешенінің 
бірыңғай моделін құру.

• Өңірлік ҚАЖД-мен меморандумдар жасалды. 

• Заңгермен құқықтық сауаттылық деңгейін арттыруға 
 бағытталған консультациялар, психологиялық 
 консультациялар өткізілді.

• Әлеуметтік мәселелер бойынша 17 консультация өткізілді.

• 7 адам одан әрі жұмысқа орналасумен  медициналық 
 комиссиядан өтті; 1 адам уақытша тұратын орын алды.

• Сотталғандар ішінен 47 адам «Ізгілік кезеңі» акциясына 
 қатысты.

• ҚАЖ қызметкерлері үшін оқыту семинар-тренингтерін өткізу 
 қызметкерлердің эмоционалдық жай-күйіндегі өзгерістердің 
 оң динамикасын және қайта әлеуметке қосу тақырыбы 
 бойынша, сотталғандармен жұмыс істеу құралдарын алуда 
 білімдерін 55%-ға  арттырғанын көрсетті.
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Қоғамдық кеңестер 
институтын дамыту
 
Грант алушы: «TALAP» қолданбалы зерттеулер орталығы» ҚҚ

Мақсаты: 

Қоғамдық кеңестер институтын 
дамыту, қоғамдық кеңестердің 
қызметі туралы халықтың 
хабардар болуын арттыру.

• Қоғамдық кеңестердің қызметін жария ету жөніндегі 
 https://kazkenes.kz/ бірыңғай порталы жаңғыртылды. 

• Бас әкімшіге арналған әкімшілік панель орнатылды. Рұқсат 
 беруді басқару, ҚК мүшелерінің контентін басқару сервисі 
 бапталды.

• ҚК мүшелерінің жеке профилі орнатылды. Жеке кабинетті 
 жүргізу сервисі. Хаттамаларды орналастыру, хат алмасуды 
 жүргізу.

• Кері байланыс функционалы кеңейтілді (ЕО мүшелері мен 
 жұртшылық, мемлекеттік органдар арасында  kazkenes.kz 
 порталы арқылы хат алмасу мүмкіндігі).

• Қоғамдық кеңес мүшелері (төрағалар мен хатшылар үшін) үшін 
 500  жеке кабинет құрылды.

• Қазіргі уақытта порталды Ақмола, Қарағанды, Алматы 
 Павлодар облыстарының және Шымкент, Қарағанды, Тараз 
 қалаларының Қоғамдық кеңес мүшелері белсенді 
 пайдаланады. Орталық мемлекеттік органдардан Қаржылық 
 мониторинг агенттігі және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
 қызмет агенттігі пайдаланады.
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Әлеуметтік мәселелерді шешу және қоғамда 
тұрақтылық пен келісімді сақтау үшін 
медиация институтын қолдану

Грант алушы: «МИР» өңіраралық медиация орталығы» ЖМ

Мақсаты: 

Қоғамда дауларды сотқа дейінгі 
реттеу рәсімдері арқылы 
дауларды шешу мәдениетін 
қалыптастыру.

• Әр өңірде 17 тегін медиативтік көмек кабинеті ашылды.

• 752 медитативтік консультация  өткізілді.

• ҚР 1 504 азаматы нақты көмек алды.

• Қазақстанның 5 қаласында 215 адамның қатысуымен 5 
 дөңгелек үстел өткізілді, онда медиацияның маңызды 
 мәселелері қозғалды.

• 926 адамның қатысуымен 13 онлайн семинар-тренинг 
 өткізілді. Іс-шараларға АҚШ, Араб Әмірліктері, Израиль, Литва, 
 РФ, Украина және Беларусь өкілдері қатысты. Бұл елдердің 
 өкілдері өз еліндегі медиация рәсімдерінің тәжірибесімен 
 бөлісті, медиаторлар тренингтер аяқталғаннан кейін де 
 қарым-қатынасты жалғастырды, ал бұл өз кезегінде 
 мемлекетаралық қатынастарды нығайтуға ықпал етеді.

• Көрсетілетін қызмет алушылармен медиация тәртібімен 
 жұмыс істеу тетіктерін жетілдіру туралы талдамалық есеп, 
 Қазақстан Республикасындағы медиацияның жай-күйіне 
 талдау дайындалды.

• Медиаторлардан өтініш хат, «Медиация туралы» ҚР Заңын 
 жетілдіру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстар болды. 
 Халықтың мүдделілігін арттыру және медиация рәсімін 
 дамыту бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірленді, 
 олар 100-ден астам мүдделі ҮЕҰ-ға, соттарға және дағдарыс 
 орталықтарына жіберілді.
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ҮЕҰ, сарапшылар қауымдастығының 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыруға қатысуын кеңейту

Грант алушы: «ЖАҢАРУ» сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалыс» ӨҚҰ

Мақсаты: 

Халық арасында сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру бойынша оқыту 
іс-шараларын ұйымдастыру 
және өткізу, НҚА талдау мен 
сараптама жүргізу, ұсынымдар 
әзірлеу.

• Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды 
 қалыптастыру мақсатында кемінде 100 000 қазақстандық 
 үшін  сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы түсіндіру 
 жұмыстары жүргізілді, ұлттық сананың сыбайлас 
 жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыруға ҮЕҰ өкілдері 
 тартылды.. 

• Азаматтық қоғам мен «Adaldyq alany» жобалық кеңселерінің 
 өкілдерін тарта отырып, пікірталас және оқыту алаңдары 
 ұйымдастырылды.

• Еліміздің барлық өңірлерінде қоғам қайраткерлері мен 
 ЖОО студенттерінің қатысуымен сыбайлас жемқорлыққа 
 қарсы заңнаманы талқылау бойынша 40-қа жуық қоғамдық 
 пікірталас алаңы өткізілді. Әрбір іс-шараға кемінде 50 
 қатысушы қатысты.

• Мемлекеттік хатшы, ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
 қимыл агенттігі үшін нақты ұсынымдар әзірленді.

• Жоба бойынша ақпараттық қамту 1 млн. астам адамды 
 құрайды.
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Жануарларға жауапкершілікпен қарауды 
қалыптастыруға бағытталған «Birgemiz: Ayala» 
жобасы 

Грант алушы: «Қазақстанның волонтерлер лигасы» ҚҚ

Мақсаты: 

Жануарларға жауапкершілікпен 
қарауды қалыптастыруға 
бағытталған волонтерлік 
бастамалар мен жобаларды 
дамыту.

• Нұр-Сұлтан қаласының аумағында үйсіз және жоғалған 
 жануарларға арналған қызмет жұмысы ұйымдастырылды. 

• Жануарларға адамгершілік қатынасты қалыптастыру, 
 зоопсихология, кинология, иттер мен мысықтарды күту және 
 тамақтандыру мәселелері бойынша 300-ден астам 
 консультация өткізілді.

• Үздік тәжірибелер жинағы қалыптастырылды, кем дегенде 100 
 волонтер жануарларды жалпы күтуды, күтуді және  уақытылы 
 көмек көрсетуді үйренді.

• Жануарларға арналған баспаналармен, 1 волонтерлік 
 ұйыммен, 1 бастамашыл топпен 3 меморандум жасалды;  
 100-ден астам үйсіз жануар отбасыларға орналастырылды, 
 жануарларды паналатқан отбасыларды қолдау, сондай-
 ақ жануардың көшеде қалуын немесе баспанаға  қайтып келу 
 мүмкіндігін болдырмау үшін  тұрақты негізде қолдау 
 көрсетіледі.

• Ұйымның сайтында http://liga.org.kz /  сілтемесі 
 бойынша жобаның сипаттамасымен, байланыс деректерімен, 
 брошюраларымен, мақалаларымен және т. б. тақырыптық бет 
 жасалды. Сондай-ақ  birgemizayala.kz парақшасы құрылды.

• 5 шағын гран іске асырылды.

• 100-ден астам жануар құтқарылды, кемінде 5 жоба, оның 
 ішінде кейіннен қаржыландырумен кемінде 2 жоба іске 
 асырылды.
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Ауылда азаматтық бастамаларды 
дамытуға бағытталған іс-шаралар 
кешенін ұйымдастыру

Грант алушы: «Ақтөбе облысының үкіметтік емес ұйымдар қауымдастығы» ЗТБ

Мақсаты: 

өмір сүру сапасын арттыруға, 
жергілікті қоғамдастықтың 
өзекті проблемаларын 
шешуге бағытталған ауылдық 
бастамаларды қолдау. 

• Әлеуметтік жобалау бойынша оқыту жүргізілді. Конкурстың 
 әлеуетті қатысушылары жобалау және қаржылық сауаттылық 
 бойынша білім деңгейін арттырды. 

• Ауылдағы азаматтық бастамаларды дамытуға бағытталған 
 60 шағын грант берілді. Әрбір грант сомасы 500 мың теңгені 
 құрайды.

• Балалар, ойын, спорт алаңдары құрылды, экоаймақтар 
 ашылды, аумақтар абаттандырылды, мүгедектерді, әйелдерді, 
 балаларды қолдау орталықтары ашылды, спорттық, 
 медициналық жабдықтар  және тағы да басқалар сатып 
 алынды, мұның өзі ауылдағы өмір сүру сапасын едәуір көтерді.

• 3 ауылда аз қамтылған отбасылар үшін қаржылық сауаттылық 
 бойынша 6 тренинг өткізілді. 
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«Қайырымды істер марафоны»

Грант алушы: «Қазақстанның іскер әйелдері қауымдастығы» ҚБ

Мақсаты: 

Бизнесті, азаматтарды, 
қайырымдылық ұйымдарын, 
волонтерлер мен ҮЕҰ-ны игі 
істер ұйымдастыруға шақыру.

• Марафонның ресми сайты – www.qim.kz екі тілде: қазақ және 
 орыс тілдерінде әзірленіп, іске қосылды.

• Сайтта өзекті цифрларды суреттейтін және жұмыстың 
 барысы мен тиімділігін көрнекі бақылауға мүмкіндік беретін 
 «Ізгілік есептегіші» және «Ізгілік картасы» интерактивті 
 бөлімдері, сондай-ақ тақырыптық, қайырымдылық және 
 әлеуметке бағытталған халықаралық және ұлттық іс-шаралар 
 белгіленген «Игі істер күнтізбесі» орналастырылған.

• 26 573 қайырымдылық іс-шарасы мен акция өткізілді, сондай-
 ақ атаулы әлеуметтік көмек алған азаматтардың саны 
 5 341 726 адамды құрады.

• Құрғақшылық салдарынан көмекке мұқтаж ағайындар үшін 
 батысқа 12 600 тюк шөп, 6 вагон, 50 тонна шөп жіберілді, 
 Түркістан облысы, Қарағанды, Атырау, Қостанай облыстары 
 қолдады.

• Ұжымдар мен коммерциялық ұйымдардың қайырымдылыққа 
 жіберген жалпы сомасы 6 261 464 007.

• 10 номинация бойынша «Ең мейірімді...» конкурсы өткізілді.
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Аға ұрпақты волонтерлік қызметке 
тарту бойынша «Күміс волонтерлік»

Грант алушы: «Қызылорда волонтерлері» ҚҚ

Мақсаты: 

«күміс» жастағы азаматтардың 
қоғамдық өмірге қатысуын 
кеңейту.

• 654 адам тартылып, 300 «күміс» волонтер оқытылды.

• Үздік практиктер жинағы – «Күміс» волонтерлік бойынша 
 әдістемелік құрал әзірленді.

• Қазақстанның 17 өңірінде аға ұрпақты волонтерлік қызметке 
 тарту және өңірлердегі жобаның одан арғы қызметін үйлестіру 
 үшін өңірлік үйлестірушілер айқындалды.

• Маусым айында Қазақстанның 16 өңірінен 50+ жас 
 санатындағы 480 волонтер 48 іс-шараны іске асыруға 
 қатысты.

• Қазақстанның 17 өңірінен 510 «күміс» волонтер «Табиғат - 
 экологиялық бастамалар» тақырыбы бойынша іс-шараға 
 қатысты.

• Қыркүйек айында өңірлерде «Қамқор» - қайырымдылық және 
 қорғаншылық тақырыбында 51 іс-шара өтті. Волонтерлер 
 85 мұқтаж отбасыға балаларын мектепке дайындауға 
 көмектесті, қарттар үйлеріне барып, жылы киімдер, тоқылған 
 бас киімдер, шұлықтар, тәттілер таратты.

• Қазан айында Қазақстанның 17 өңірінде «Кәсіби волонтерлік» 
 тақырыбы бойынша 51 іс-шара өткізілді.

• 17 өңірлік үйлестіруші волонтерлік қызмет негіздері бойынша 
 2 күндік тренингтен өтті.
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«Демеу» волонтерлік әлеуметтік жобасын 
іске асыру

Грант алушы: «Қоғамдық маңызы бар бастамалар қоры» ЖҚ

Мақсаты: 

Ауыл тұрғындарының 
құқықтық және медициналық 
көмекке  қолжетімділікті 
арттыру

• ҮЕҰ мен бастамашыл топтар арасында 1 миллион теңгеден 
 48 шағын грант беруге конкурс өткізілді.

• 15 өңірде кемінде бес білікті маманнан, оның ішінде 
 дәрігерлерден, заңгерлерден, психологтардан және 
 басқалардан тұратын топтар құрылды.

• Әрбір грант алушы кем дегенде 3 елді мекенді қамтыды, ал 
 іс жүзінде 3-тен көп болды. Консультациялар жалпы 
 семинарлар түрінде, белгілі бір тақырыпта өтті, 
 семинарлардан кейін тұрғындар мамандардың жеке 
 консультацияларын алды.

• Ауыл тұрғындарына арналған қолданыстағы мемлекеттік 
 бағдарлама туралы хабардар болу деңгейінің төмендігі, 
 ауыл тұрғындарын цифрландыру деңгейінің төмендігі, ауыл 
 тұрғындарының жұмыс істеп тұрған жұмыспен қамту 
 орталықтары туралы хабардар болуының төмендігі және 
 оқу оқып, жұмысқа орналасудың  мүмкіндіктері туралы 
 хабардар болмауы; вакцинация бойынша, әсіресе балалар 
 бойынша жалған ақпарат; кредиттік проблемалар; 
 ауылда бейінді дәрігерлердің – көз дәрігерінің, ортопедтің, 
 психологтың, білікті азаматтардың болмауы, ауыл 
 тұрғындарының атаулы әлеуметтік көмек бойынша хабардар 
 болмауы сияқты проблемалардың бар екені анықталды.
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Тарихи-мәдени мұра объектілерін 
сақтау жөніндегі «Birgemiz: Asyl Mura» 
жалпыұлттық жобасын іске асыру

Грант алушы: «Ұлттық волонтерлік желі» ЗТБ

Мақсаты: 

мәдени-тарихи мұраны 
сақтау және дамыту, тарих, 
мәдениет ескерткіштері мен 
мемориалдық кешендерді 
қалпына келтіру және 
сақтау жөніндегі жобаларға 
волонтерлер мен азаматтарды 
тарту. 

• Жұмыстарға 1500-ге жуық волонтер тартылды.

• 30 гранттық жоба іске асырылды, оның ішінде 20-ын 
 бастамашы топ іске асырды.

• Қазақстанның 1 000 000 астам азаматы Birgemiz: Asyl Mura 
 жобасының қызметі туралы хабардар болды.

• 50-ден астам материалдық және материалдық емес мәдени 
 мұра объектісіне волонтерлік көмек көрсетілді.

• 300-ге жуық адам әлеуметтік жобалау, фандрайзинг және 
 этномәдениет саласында білім алды.

• Тарихи-мәдени мұраны сақтау жөніндегі жобаларға қатысуға 
 мүдделі волонтерлер пулы қалыптастырылды.
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Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау 
бойынша «Тарих ақтаңдақтары» жобасы

Грант алушы: «Салауат» Шығыс Қазақстан жастар қоғамдық бірлестігі

Мақсаты: 

Саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын толық ақтау 
арқылы Қазақстанның 
тәуелсіздігін танымал ету

• Мемлекеттік комиссия жанынан құрылған 11 жұмыс тобына 
 жұмылдырылған 55 сарапшы мен ғалым жұмысқа тартылды.

• Саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу 
 күніне арналған 10 іс-шара өткізілді. 

• Өңірлік комиссия мүшелерінің қатысуымен облыстарда жас 
 тарихшылар клубының 17 диалог алаңы мен 10 пікірталас 
 алаңы ұйымдастырылды.

• Бейнематериалдар, кітаптар, инфографикалар мен жинақтар 
 әзірленді. Барлық ақпараттық материалдар әлеуметтік 
 желілерде таратылды. 1 миллион адам қамтылды.

• 8000-нан астам оқушы саяси қуғын-сүргін туралы білімдерін 
 кеңейтті, жастар мен студенттер өз ойларымен ашық бөлісуге, 
 бірнеше конкурстар мен пікірталас/диалог алаңдарында пікір 
 алмасуға мүмкіндік алды, ал зерттеуші-тарихшылар құнды 
 деректер, құжаттар мен ақпарат алды.
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Қарттар үйлеріне, халықты әлеуметтік 
қорғау жүйесінің әлеуметтік қызмет 
көрсету орталықтарына волонтерлерді 
тарту бойынша «Birgemiz: Qamqor» 
жалпыұлттық жобасын іске асыру

Грант алушы: «Мархабат.KZ» мүгедектер қауымдастығы» ҚБ

Мақсаты: 

Әлеуметтік қызмет көрсететін 
әлеуметтік қызмет көрсету 
ұйымдарында, оның ішінде 
қарттар үйінде қарт адамдарды 
ұзақ мерзімді күту жүйесінің 
моделін енгізу

• Волонтерлер Қазақстанның медициналық-әлеуметтік 
 мекемелерінің қарт адамдарына арналған                                        
 34 қайырымдылық концертін ұйымдастырды.

• Еліміздің барлық өңірлерінен келген 1000-нан астам волонтер 
 жалғыз басты қарт адамдарға атаулы көмек көрсету бойынша 
 «Қарттарға қуаныш сыйла» және «Жақсылық сағаты» 
 акциясына қатысты.

• Волонтерлер 6000 астам қарт адамға көмек көрсетті.

• Жүргізілген жұмыс қорытындысы бойынша әкімдіктердің 
 жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
 басқармаларымен және волонтерлік ұйымдармен 
 10 меморандум жасалды.

• Қазақстанның 17 өңірінде мемлекеттік медициналық-
 әлеуметтік мекемелердің қызметіне кең ауқымды зерттеу 
 жүргізілді. Оның қорытындысы бойынша дайындалған 
 талдамалық анықтама өңірлердің уәкілетті органдарына 
 жолданды.

• Қарт адамдар мен ерекше қажеттіліктері бар адамдарға ұзақ 
 мерзімді күтім жасау әдістемесі мен алғышарты жасалды.

• «Қарт адамдарға перспективалы тұрақты көмек көрсету үшін 
 әлеуметтік қорғау басқармалары, ҮЕҰ және БАҚ арасындағы 
 өзара іс-қимылдың жол картасы» әзірленді.

• Ұзақ мерзімді күтімді алуды жүйелі қолдау үшін әлеуметтік 
 қызмет мамандарының жұмысын нақты уақытта бақылауға 
 мүмкіндік беретін мобильді қосымша әзірленді және енгізілді.
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Волонтерлердің балалар үйіндегі балаларға және халықты 

әлеуметтік қорғау жүйесінің әлеуметтік қызмет көрсету 

орталықтарындағы өмірлік қиын жағдайға тап болған жастарға, 

балаларға қатысты тәлімгерлік практикасын енгізу бойынша 

«Birgemiz: Sabaqtastyq» жалпыұлттық 
жобасын іске асыру

Грант алушы: «QOLDAU» білім беру ұйымдарының қамқоршылық кеңесі» ҚБ

Мақсаты: 

Волонтерлік қоғамдастықты 
нығайту және көлденең қолдау 
байланыстарын қалыптастыру, 
балалар үйіндегі балалар 
мен жастарға және өмірде 
қиын жағдайға тап болған 
жастарға, балаларға қатысты 
білімді тиімді беру үшін халық 
арасында тәлімгерлік жүйесін 
қалыптастыру.

• ҚР барлық өңірлері бойынша жетім балалар мен ата-
 анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған 
 білім беру ұйымдарының қамқоршылық кеңестерінің тізімдері 
 өзектендірілді.

• 34 вебинар және 24 тренинг өткізілді, онда ҚР 14 облысы және 
 Шымкент, Алматы мен Нұр-Сұлтан қалалары қамтылды. 

• Тәжірибелі коуч-жаттықтырушыларды тарта отырып, 
 жетім балалармен және ата - анасының қамқорлығынсыз 
 қалған балалармен 124 жеке / топтық коуч-сессия өткізілді.

• «Қамқоршылық кеңесі жетім балалар мен ата-анасының 
 қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру 
 ұйымдарында тәлімгерлік жүйесін іске асыру құралы ретінде» 
 оқу-әдістемелік құралы әзірленді.
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Жоғалған адамдарды іздеу, зілзала қаупін азайту 

және табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайлардың салдарын жою бойынша жобаларға 

волонтерлерді тарту жөніндегі 

«Birgemiz: Úmit» жалпыұлттық 
жобасын іске асыру 

Грант алушы: «Қызылорда волонтерлері» ҚҚ

Мақсаты: 

Жоғалған адамдарды іздеу, 
зілзала қаупін азайту және 
төтенше жағдайлар салдарын 
жою жөніндегі жобаларға 
волонтерлерді тарту

• ТЖ волонтерлік бағыты бойынша 1209 волонтер тартылды.

• 30 жоба көлеміндегі шағын гранттардың қатысушылары, 
 көбінесе жұмыс істеп тұрған іздеу топтары өздерінің 
 волонтерлік командалары үшін қосымша материалдық-
 техникалық қамтамасыз ету мүмкіндігіне ие болды.

• Екі өңірде жоғалған адамдарды іздеу бойынша жаңа 
 волонтерлік бастамашыл топтар құрылды.

• 2021 жылғы қазанда ҚҚ төрт тренинг өткізіп, 
 «ТЖ волонтерлері» онлайн марафонын ұйымдастырды

• Жоба бойынша ақпараттық қамту 1,1 млн. астам адамды 
 құрады
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Денсаулық сақтау саласына волонтерлерді тарту, хоспистерде, 

онкологиялық диспансерлерде және т. б. денсаулық сақтау 

объектілерінде науқастарды күту және көмек көрсету бойынша 

«Birgemiz: Saulyq» жалпыұлттық 
жобасын іске асыру

Грант алушы:  «Медициналық жастар» ӨҚҰ

Мақсаты: 

Мұқтаж науқастарға 
практикалық көмек көрсетуге 
қатысу үшін облыстардағы 
волонтерлердің көпшілік 
бөлігін тарту. 

• Еліміздің барлық өңірлерінде жоба бойынша қызмет 
 ұйымдастырылған өзінің фронт офистері бар 17 өңірлік 
 медициналық волонтерлер қызметі құрылды.

• 14 облыста және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында 
 ерекше қажеттіліктері бар адамдарды қолдау бойынша 
 «Жанға сый-жылулық» (5054 адамды қамти отырып) 
 тақырыбында, онко және өте ауыр науқастарды күту және 
 қолдау бойынша «Армандар орындалады!» тақырыбында 
 (2285 адамды қамтумен) акциялар өткізілді.

• Бенефициарлар, сондай-ақ осы салада жұмыс істейтін 
 әріптестер арасында тарату үшін ақпараттық буклеттер 
 шығарылды.

• Акция барысында қайырымдылық жинау бойынша 1 034 000 
 теңге сома жиналды. Аталған қаражатқа мұқтаж жандарға 
 азық-түлік,  гигиеналық құралдар сатып алынды. Сондай-ақ, 
 астаналық хоспис үшін төсек-орын жабдықтары бар 3 
 кереует сатып алынды, себебі науқастардың ұйымға көптеп 
 келуіне байланысты төсек-орын саны жетіспеді. 

• Жоба қорытындысы бойынша 17 бейнеролик шығарылды.



75Нұр-Сұлтан / Желтоқсан / 2021

Қоршаған ортаны қорғау, өзендер мен ормандарды 

тазарту, ағаш отырғызу, қоқысты сұрыптауға үйрету жөніндегі 

«Birgemiz: Taza Alem» жалпыұлттық 
жобасын іске асыру

Грант алушы: «Қызылорда облысының «Жас-Ұлан» бірыңғай балалар-жасөспірімдер ұйымы» ҚБ

Мақсаты: 

Қоршаған ортаны қорғауға 
және экологиялық қауіпсіздікке 
бағытталған экологиялық 
қозғалыстармен өзара іс-
қимылды қамтамасыз ету. 
Азаматтарды қоршаған 
ортаны қорғау, өзендер мен 
ормандарды тазарту, ағаш 
отырғызу саласындағы 
волонтерлік іс-шараларға тарту.

• Жамбыл облысының «Тауқымыз» емдеу-сауықтыру 
 орталығында «Birgemiz:Taza-Álem» республикалық эко-лагері 
 өткізілді. Эко-лагерьге Қазақстанның барлық өңірлерінен 14-18 
 жас аралығындағы 120-дан астам бала мен жасөспірім 
 қатысты.

• Экологиялық этика мен мәдениетті қалыптастыру бойынша 
 онлайн бейне курстар әзірленді. Бейнекурстар 
 орналастырылған сайттар мен әлеуметтік желілерде арнайы 
 тестілеуге сілтемелер орналастырылды.  Экологиялық 
 сауаттылығын арттырған 4000 адам тестілеуден өтті.

•  «Жүгір және тазар» плогингтерінің республикалық, облыстық, 
 аудандық сериясы өткізілді. Аталған іс-шараға республика 
 бойынша 1000-нан астам адам қатысты.

• «Не? Қайда? Қашан? экологиялық турнирі» тақырыбында 
 дөңгелек үстел өткізілді. . Турнирде 250-ден астам қатысушы 
 қамтылды. Республикалық турнирге еліміздің 12 өңірінен 
 12 қатысушы қатысып, 4 жеңімпаз анықталды.

• 1000-нан астам адамның қатысуымен «Өз ағашыңды отырғыз» 
 акциясы өтті. Сонымен қатар, 17 «Жәрмеңке» іс-шарасы өтті.

• «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы» 
 республикалық қоғамдық бірлестігі базасында «Ізгілік 
 миссиясы» халықаралық бағдарламасы шеңберінде алғашқы 
 гуманитарлық миссия өткізілді.

• Республика бойынша «Батарейкаларды тапсырып, 
 ресурстарды үнемде», «Таза планета», «Макулатураны 
 жинаймыз - орманды сақтаймыз»атты акциялар өтті. Акцияға 
 17 өңірден 5000 адам қатысты.

• 17 мың қазақстандық экологиялық мәдениетті дамытуға, 
 қоршаған ортаны қорғауға, өзендер мен ормандарды 
 тазартуға, ағаш отырғызуға тартылды.
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Азаматтық қоғамды дамытудағы диалог 
алаңдарының рөлі: халықаралық тәжірибе

Грант алушы: «Қазақстанның Азаматтық Альянсы» қауымдастық нысанындағы ЗТБ

Мақсаты: 

Қазақстандық ҮЕҰ-ның 
халықаралық аренадағы әлеуеті 
мен рөлін күшейту

• МАК ақпараттық ресурстары парақшаларында сараптамалық 
 қорытындылар мен түсініктемелер тізілімі жасалды. 
 Бұдан басқа, ҮЕҰ, АБҚО, мемлекеттік органдар өкілдерінің 
 және тәуелсіз сарапшылардың қатысуымен Қазақстанның 
 халықаралық ұйымдардың ұсынымдарын іске асыруын 
 талқылау үшін әлеуметтік бағыттар бойынша 2 диалог алаңы 
 өткізілді.

• 8-9 қазанда күндізгі-қашықтықтан  форматында 
 «Көшбасшыларды таңдау» конкурсын өткізу шеңберінде Ресей 
 мен Қазақстанның коммерциялық емес/үкіметтік емес 
 ұйымдарының ресейлік-қазақстандық әлеуметтік маңызды 
 жобалары талқыланды.

• 5 қарашада Мемлекет басшысының 2021 жылғы 
 1 қыркүйектегі «Халық бірлігі және жүйелі реформалар – 
 ел өркендеуінің берік негізі» атты Қазақстан халқына 
 Жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар 
 жоспарында бекітілген 89-тармақты талқылау бойынша 
 диалог алаңы өткізілді. Талқылау тақырыбы: «ҮЕҰ бөлігінде 
 құқық қорғаушылар қызметінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
 бойынша шараларды әзірлеу».

• 5-7 қазан аралығында Алматыда Еуроодақтың Қазақстандағы 
 өкілдігінің ұйымдастыруымен «Үздік болашақты құру: 
 пандемиядан кейінгі тұрақты қалпына келтіруге қатысу» 
 тақырыбында халықаралық форум өтті. Азаматтық қоғам 
 форумының негізгі тақырыбы-COVID-тен кейін тұрақты  
 қалпына келудегі азаматтық қоғамның рөлі, гендерлік теңдік, 
 жастардың құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту 
 мәселелері. Оффлайн және онлайн режиміндегі іс-шараға 
 Еуроодақ пен Орталық Азиядан 300-ге жуық адам қатысты.

• 17-19 қыркүйек аралығында Мәскеу қаласында (РФ) 
 «Еуразиялық кеңістікте адам құқықтарын қорғау: 
 омбудсмендердің үздік практикаларымен алмасу» атты
 V халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті.

• Халықаралық диалог алаңдарында сөз сөйлеу кезінде 
 қазақстандық ҮЕҰ әлеуетін күшейту үшін 25 қарашада Алматы 
 қаласында  «Өзара іс-қимыл эволюциясы: донорлық көмектен 
 толыққанды халықаралық әріптестікке өту» атты 
 халықаралық конференция өтті.
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Қазақстанның мүдделерін әлемдік 
деңгейде ілгерілету мақсатында 
волонтерлік ұйымдардың халықаралық 
диалог алаңдарына қатысуы

Грант алушы: «Ұлттық волонтерлік желі» қауымдастық нысанындағы ЗТБ

Мақсаты: 

Қазақстанның мүдделерін 
әлемдік деңгейде ілгерілету 
мақсатында волонтерлік 
ұйымдардың халықаралық 
диалог алаңдарына қатысуы. 
Волонтерлік саласындағы 
ынтымақтастықты дамыту және 
волонтерлерді халықаралық 
жобаларға тарту

• Павлодарда халықаралық волонтерлік алаңы өткізілді. Оған 
 Ресей, Түркия, Әзербайжан делегаттары қатысты 

• Қазақстан мен Өзбекстанның ынтымақтастығы аясында 
 Өзбекстанның волонтерлер қауымдастығымен және 
 «Өзбекстанның ғажайыптар уақыты» бастамашыл тобымен 
 бірге іс-шаралар өткізілді.

• Бірлескен халықаралық жобалар туралы 4 меморандум 
 жасалды:
 - TUGVA (Түркия жастар қоры) және «Ұлттық волонтерлер 
 желісі» ЗТБ, Омбы өңірлік «Омбы қазақтары» қоғамдық ұйымы 
 және «Астана Жастары» КММ (Нұр-Сұлтан қ.),
 - «БІЗ-РЕСЕЙЛІКТЕРМІЗ» Ресей халықтарының жастар 
 ассамблеясы» ЖРҚҚ ОӨБ және «Jana urpaq STEP» қоғамдық 
 қоры (Ақмола облысы),
 - «БІЗ-РЕСЕЙЛІКТЕРМІЗ» Ресей халықтарының жастар 
 ассамблеясы» ЖРҚҚ ОӨБ және «Азамат» қоғамдық бірлестігі 
 (Қарағанды облысы).





Діни қызметті реттеу саласындағы 
гранттық жобаларды іске асыру 
қорытындылары туралы
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Өңірлерде деструктивті және радикалды діни 
идеологияны ұстанушылармен түсіндіру және 
оңалту жұмыстарын жүргізудің бірыңғай 
тетіктерін қамтамасыз ету

Грант алушы: «Ақниет» ақпараттық-насихаттау және оңалту орталығы» ҚҚ

Мақсаты:

деструктивті және радикалды 
діни идеологияны ұстанушылар 
санын азайту үшін еліміздің 
өңірлерінде түсіндіру, оңалту 
және радикалды көзқарастың 
бірыңғай тәсілдерін енгізу

• Қазақстанның қоғамдық қауіпсіздігіне ықтимал қауіп 
 төндіретін діни сананың радикалдану қаупі бар аймақта 
 жүрген діндарлардың бірнеше санаты бар.

• 90 радикалды немадхалитті және «Жусан» репатрианттарын 
 қалыпты позицияға ауыстыру туралы қорытынды шығарылып, 
 ведомствоаралық жедел-профилактикалық есептен шығару 
 туралы шешім қабылдау үшін уәкілетті мемлекеттік 
 органдарға берілді.

• Жобаны іске асыру мерзімі 3 жылға есептелген.
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Арнайы исламдық «Каzislam.kz» 
интернет-порталының тиімді жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету 

Грант алушы: «Дінтанушылар конгресі» ҚБ

Мақсаты: 

ИЫҰ Сыртқы істер 
министрлерінің 38-ші кеңесінің 
қорытындысы бойынша 
Мемлекет басшысының 
тапсырмасы бойынша құрылған 
ақпараттық, ағартушылық 
«Kazislam.kz» интернет-
порталының қызметін 
қамтамасыз ету 

• «Каzislam.kz» интернет-порталын  дәстүрлі исламның қандай 
 да бір мәселелер бойынша ұстанымдарын түсіндіретін, 
 деструктивті діни ағымдар идеологиясының қауіптілігін 
 ашатын, деструктивті ұйымдардың қатарына тарту әдістері 
 туралы әңгімелейтін,  жылына кемінде 3156 материал 
 орналастыра отырып  халық арасында діни білімнің сенімді 
 көзі ретінде позициялау арқылы әлеуметтік тиімділікке қол 
 жеткізілді.

• Барлық жарияланымдарды қамтығандар 3 миллионнан 
 асты. Ресурстың қажеттілігіне, сондай-ақ оқырман 
 аудиториясының қанағаттануына жүргізілген мониторинг 
 шеңберінде порталда екі рет әлеуметтік сауалнама жүргізілді. 
 Алынған мәліметтерге сәйкес респонденттердің 70% - дан 
 астамы интернет-порталды аса қатты сұранысқа ие емес 
 деп санайды және 71% - дан астамы портал жұмысына 
 толығымен қанағаттанған.

• Жобаны іске асыру басталғаннан бері 7 ай ішінде instsgram 
 әлеуметтік желісіне жазылушылар саны 24 300 
 пайдаланушыға өсіп, 73 100 пайдалануға дейін  жетті.

• Жалпы 76, портал пайдаланушыларының 74% - ын Қазақстан 
 Республикасының азаматтары құрайды.

• Порталға әлемнің әртүрлі елдерінен пайдаланушылар кірген. 
 Атап айтқанда, жаңалықтар блогы мен портал 
 материалдарының мазмұнын АҚШ, Ресей Федерациясы, 
 Өзбекстан, Ирландия, Қырғызстан, Украина пайдаланушылары 
 және т. б.  белсенді қарады. 

• Жобаны іске асыру мерзімі 3 жылға есептелген.





Орталықтың мемлекеттік емес 
қаржыландыру шеңберіндегі 2021 
жылғы  гранттық жобалары

 Мемлекеттік емес гранттық қаржыландыру 
аясында Орталық 2021 жылы алғаш рет үкіметтік 
емес ұйымдарға бюджеттен тыс көздерден 
мемлекеттік емес гранттар беруге 2 конкурс 
жариялап, өткізді. Гранттық жобаларға бюджеттен 
тыс қаражатты тарту жөніндегі қызмет ҮЕҰ-ны 
қаржыландыру көздерін әртараптандыру және 
азаматтық бастамаларды қолдауға донорларды 
тарту мақсатында жүзеге асырылады.
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«National Teacher Prize Kazakhstan – «Қазақстан 
мұғалімі» ұлттық сыйлығы»  қайырымдылық 
жобасын іске асыру шеңберіндегі «Barine 
Bilim» шағын гранттар жобасы

Тапсырыс беруші: «Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту қорының қолдауымен 
«Қоғамдық маңызы бар бастамаларды дамыту қоры» ЖҚ

Гран алушы: «Natural Energy» ҚҚ

Мақсаты:

1 миллион теңге сомасына 
шағын гранттарды іске 
асыру жолымен педагог 
мәртебесін көтеру және 
қатысушылардың жан-жақты 
дамуы үшін жеткілікті түрде  
қаржыландырылмайтын 
шалғай және ауылдық 
жерлердегі жалпы білім беретін 
оқу орындарында жағдай 
жасау бойынша мұғалімдерге 
көмектесу және қолдау 
көрсету. 

• ОШағын гранттар беру үшін ауылдық жерлердегі мектептерден 
 «Қазақстан мұғалімі» ұлттық сыйлығының 56 өтініш берушінің 
 ішінен 30 мұғалім іріктелді.

• Сұраныстар негізінде және грант алушы мұғалімдермен 
 келісу кезінде жеткілікті түрде қаржыландырылмайтын 
 шалғай және ауылдық жерлердегі оқу орындарында мәдениет 
 пен білім беру процесін жақсарту үшін 1 миллион теңге 
 сомасына қажетті жабдықтар мен мүкәммал сатып алынды.

• Қазақстанның 10 өңірінің  (ШҚО, БҚО, Павлодар, Қарағанды, 
 Алматы, Түркістан, Қызылорда, Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе 
 облыстары)  ауылдық жерлерінен 30 мектеп мектепті сыртқы 
 немесе ішкі көгалдандыру, кітапхана қорын жақсарту, 
 мұғалімдер кабинетінің материалдық-техникалық базасын 
 жақсарту бағытында қажетті жабдықтармен және 
 мүкәммалмен жарақтандырылды.

«Barine Bilim» жобасы ауылдық 
педагогтардың жұмыс 
істеу жағдайын жақсартуға 
мүмкіндік береді. 

Ермек Мәжитов 
Қоғамдық маңызы бар 
бастамаларды дамыту қорының 
төрағасы
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«Зерттеу журналистикасын дамыту 
бойынша жас БАҚ қызметкерлеріне 
арналған гранттық бағдарлама»

Тапсырыс беруші: «Медиа дамыту қоры» корпоративтік қоры

Грант алушы: «Almaty Nomad» саяхатшылар клубы» ҚБ

Мақсаты:

Жас журналистердің әлеуетін 
арттыру және зерттеу 
жұмыстарын жүргізу үшін 
4 шағын грант беру арқылы 
Қазақстандағы зерттеу 
журналистикасы бағытының 
дамуына ықпал ету.

Жоба іске асырылуда. Жоба аясында келесі міндеттерді орындау 
көзделген:

• Бекітілген тақырыптар бойынша зерттеу және талдау 
 жұмыстарын жүргізу үшін 21 жастан 29 жасқа дейінгі 4 
 журналистке 500 000 теңге мөлшерінде шағын гранттар беру 
 жөніндегі конкурстық комиссияны тарта отырып, екі кезеңдік 
 конкурс өткізу;

• Болашақ зерттеу жобаларын одан әрі әзірлеу мақсатында 
 2 тақырып (зерттеу әдістемесі және деректермен жұмыс істеу) 
 бойынша 4 оқыту тренингін өткізу;

• 2 менторды тарта отырып, журналистердің зерттеулер 
 жүргізуін қамтамасыз ету.





Халықаралық 
ынтымақтастық
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 Орталықтың халықаралық қызметіндегі 
ерекше маңызды фактор - халықаралық 
байланыстарды реттеу, халықаралық ұйымдармен 
және компаниялармен ынтымақтастықты нығайту 
 
 Еліміздің үкіметтік емес секторын нығайту, 
сондай-ақ оның әлеуетін арттыруды қамтамасыз 
ету мақсатында Азаматтық бастамаларды қолдау 
орталығы халықаралық ынтымақтастық пен 
тәжірибе алмасудың маңыздылығын сезінеді. 
Қоғамның азаматтық бастамаларын қолдау және 
жағдайларды жақсарту жөніндегі жұмыста біз 
шетелдік және халықаралық ұйымдарды тарта 
отырып, қатысы бар тараптардың күш-жігерін 
шоғырландыру шеңберінде іске асырылатын 
мемлекеттік гранттық жобаларды бірлесіп 
қаржыландыру туралы мәселелерді қарауға 
мүдделіміз.

 Осылайша, 2021 жылы біз ЕО, USAID, 
ЕҚЫҰ, ABA ROLI және басқа да ұйымдардың 
мүдделерін білдіретін жергілікті және халықаралық 
сарапшыларды тарта отырып, гранттық 

қаржыландыру рәсімін жетілдіру және азаматтық 
қоғамды дамыту мәселелерін талқылау үшін 
диалогтық платформа ұсындық.

 ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрі 
Аида Балаеваның ведомствоның жетекшілік 
ететін мәселелері бойынша дипломатиялық 
корпус өкілдеріне арналған брифингінде Басқарма 
төрағасы Лима Диастың сөйлеген сөзі Орталық үшін 
маңызды оқиға болды. Кездесуге таяу және алыс шет 
мемлекеттердің, халықаралық ұйымдардың 100-ден 
астам өкілі қатысты, олар баяндамаларды онлайн, 
оның ішінде 30-ға жуығы офлайн форматта - ҚР 
Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар 
қызметінің конференц-залында тыңдай алды.

 Сөз сөйлеу кезінде Орталықтың Басқарма 
төрағасы Қазақстандағы мемлекетпен және 
ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл тетігін жетілдіру туралы 
материалдарды таныстырды. Орталықтың 
жергілікті және халықаралық ұйымдарымен 
ынтымақтастықтасуға дайын екенін атап өтті.
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 2021 жылы біз перспективаны 
күшейтіп, түрлі бағыттар бойынша 
жұмысты жүзеге асыру үшін бизнес-сектор 
өкілдерімен де, халықаралық ұйымдармен 
де өзіміздің әріптестік желімізді кеңейте 
алдық.

 Орталық жергілікті және халықаралық 
ұйымдармен ынтымақтастық туралы 3 
меморандумға қол қойды:

• Шығыс Еуропа, Кавказ және Орталық Азия 
елдерінің (Украина) климаттық желісі,

• «Жаңа жобаларды ілгерілету жөніндегі 
стратегиялық бастамалар агенттігі» АКЕҰ (РФ),

• «Экономикалық зерттеулер институты»АҚ 

 Бірлескен бастамаларды іске асыру 
шеңберінде әріптестік желісін кеңейту және  өзара 
тиімді ынтымақтастықты нығайту мақсатында 
Орталық екі жақты жұмыс кездесулері мен 
келіссөздер өткізу арқылы бірнеше шетелдік және 
халықаралық мемлекеттік органдармен және 
таяу және алыс шетел ұйымдарымен байланыс 
орнатты:

• Бриджит Бордо қоры,
• USAID Қазақстандағы өкілдігі, 
• РФ президенттік гранттар қоры,
• Канаданың ҚР-дағы елшілігі,
• Италияның ҚР-дағы елшілігі,
• Әзербайжан Республикасының медиа 
 дамыту мәселелері бойынша делегациясы, 
• ЕҚЫҰ Қазақстандағы өкілдігі, 
• ABA ROLI Қазақстан, 
• ЕО адам құқықтары жөніндегі өкілдігі. 



90 Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының 2021 жылғы қызметі туралы есеп

Қазақстандағы американдық 

заңгерлер қауымдастығы

(ABA ROLI) 

 Бірлескен жұмыстың перспективалы 
тұстарын талқылау шеңберінде Орталық пен 
Қазақстандағы ABA ROLI арасында заңнамалық 
бастамаларды ілгерілету, қоғамдық кеңестер 
мен ҮЕҰ әлеуетін арттыру, сондай-ақ тәжірибе 
алмасу және азаматтық қоғамды дамыту және 
ҮЕҰ гранттық қаржыландыру мәселелері бойынша 
сараптамалық қолдау көрсету саласында  өзара 
ынтымақтастықтасу ықтималдығы айқындалды.

ЕҚЫҰ-ның  Қазақстандағы 

өкілдігі

 Жұмыс кездесуінің нәтижесінде ЕҚЫҰ-ның 
Нұр-Сұлтан қаласындағы Бағдарламалар офисінің 
басшысы Фолькер Фробарт Орталық, сондай-ақ 
үкіметтік емес ұйымдар қызметкерлері үшін 
жобалық басқару бойынша оқыту іс-шараларын 
іске асыруға жәрдемдесуге дайын екенін білдірді. 
Келіссөздердің нәтижесінде Орталық азаматтық 
қоғамды дамыту мәселелерін талқылау алаңы 
ретінде әрекет ете алады, жергілікті және 
халықаралық сарапшыларды тарта отырып, елдің 
ҮЕҰ әлеуетін арттыруды қамтамасыз ете алады.

Италияның ҚР-дағы елшілігі

  Кездесу аясында тараптар ҮЕҰ-ны 
дамытудағы ынтымақтастық мәселелерін 
талқылады. Әңгімелесу қорытындысы бойынша 
Қазақстанның азаматтық қоғамымен жұмыста 
өзара қолдау көрсету туралы уағдаластыққа қол 
жеткізілді.

Әзербайжан Республикасының 

медиа мәселелер бойынша 

делегациясы 

 Әзербайжандық медиа-менеджерлер мен 
Орталық басшылығы кездесуінің қорытындысы 
бойынша тараптар елдердің үкіметтік емес 
секторымен өзара іс-қимыл тәжірибесімен одан әрі 
алмасу бойынша бірлескен іс-шаралар өткізу туралы 
уағдаласты.

ЕО адам құқықтары жөніндегі 

өкілдігі 

 Еуропалық одақтың адам құқықтары 
жөніндегі өкілі Эймон Гилмордың және Орталық 
басшылығының кездесуі барысында еуропалық 
тарап өңірлік қауіпсіздікті дамыту бойынша 
бірлескен күш-жігерді арттырудың маңыздылығын 
атап өтті және екі тараптың әлеуетін дамытуда 
жәрдемдесуге ниетті екенін білдірді. Кеңестің 
қорытындысы бойынша қатысушылар әріптестік 
негізінде сындарлы ынтымақтастыққа өзара 
мүдделілік танытты.
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Бриджит Бардо қоры

 Бриджит Бардо қорының өкіліне жұмыс 
сапары барысында Бриджит Олуха Азаматтық 
бастамаларды қолдау орталығының басшылығымен 
кездесті. Тараптар жануарларды қорғау бойынша 
көрсетілетін әлеуметтік қызметтердің сапасын 
жақсарту үшін үкіметтік емес ұйымдардың 
халықаралық ұйымдармен байланысын орнатуға 
жәрдемдесу мәселелерін талқылады.

USAID Қазақстандағы өкілдігі

 USAID өкілдері ҮЕҰ-ды тарта отырып, 
Туберкулезбен және АИТВ-мен күрес жөніндегі 
агенттіктің жұмысын қолдауды қамтамасыз етуде, 
сондай-ақ азаматтық қоғамды дамыту үшін қолайлы 
құқықтық орта құруға жәрдемдесу бағытында 
Орталық сараптамасының мен  мүмкіндіктерінің 
релеванттығына сенім білдірді.

Канаданың Қазақстандағы 

өкілдігі

 Орталық басшылығының елшілік 
өкілдерімен кездесуінің қорытындысы бойынша 
Елшілік ісінің уақытша сенімді  өкілі Надежда Егай  
екі елдің жергілікті атқарушы органдарының ҮЕҰ-
ны қолдау және дамыту үрдісі мәселелері бойынша 
тәжірибемен және біліммен алмасу, жергілікті 
ҮЕҰ-ның әлеуетін арттыру бағыттары бойынша 
ынтымақтастықтың перспективасын атап өтті.

Президенттік гранттар қоры 

(РФ)

 Тәжірибе алмасу және екі елдің азаматтық 
қоғамының әлеуетін арттыру мақсатында ҮЕҰ 
өкілдері үшін бірлескен оқыту іс-шараларын өткізу 
туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.





 Орталық мемлекеттік және мемлекеттік 
емес қаражатпен жұмыс істей отырып, гранттарды 
іске асырудың ашықтығы мен есептілігіне 
басым назар аударады. Біз үнемі жетілдірілген 
әдістемелерді енгіземіз және қоғамдық 
сұраныстарға назар аударамыз.

Орталық жұмысына 
жаңашылдықтарды енгізу
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Гранттық тетікті оңтайландыруды қамтамасыз 
ету және оның тиімділігі бойынша өзгерістер 
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Бір жыл ішінде АБҚО  өз қызметін неғұрлым 
ашық және түсінікті етіп, реформа жасаған. 
Жобаларды іске асырудың аралық 
нәтижелері және грант алушылардың барлық 
жобаларының жария таныстырылымының 
тікелей эфирлерін жазу маңызды. Келесі 
жыл Орталық үшін маңызды болады. Осы 
деңгейде қалып, сенімді күшейте түсу қажет.

Мұрат Әбенов
Қоғам қайраткері
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2021 жылы Орталықтың 
өсу бағыттары

Орталық алғаш рет үкіметтік емес ұйымдарға бюджеттен тыс 
қаражат есебінен мемлекеттік емес гранттар бере бастады.

Орталықтың көптеген рәсімдері Гранттар беру және олардың 
іске асырылуына мониторингті жүзеге асыру қағидаларына 
сәйкес қайта қаралды.

Гранттық қаржыландыру тетігін дамыту мақсатында Мәжіліс 
депутаттарынан, қоғам қайраткерлерінен, академиялық 
құрамнан және т.б. (54 адам) тұратын сарапшылар тізілімі 
қалыптастырылды. Мемлекеттік және орыс тілдерін меңгерген 
сарапшылардың үлесі 50%-ды (22% болған) құрайды;

Орталықтың сайтында гранттық жобалар бойынша 
құжаттардың толық пакетін орналастыру практикасы 
енгізілді.

Грант алушылардың жобаларын тікелей эфирде көпшілік 
алдында таныстыру енгізілді.

Орталықтың ақпараттық саясатында толық қостілділік 
қамтамасыз етілді.

Есеп беру рәсімі жеңілдетілді, есептерді тапсыру кезінде 
басқа қаладан келген грант алушылардың міндетті түрде 
жеке қатысуы алынып тасталды. Енді мемлекеттік грантты 
басынан аяғына дейін еліміздің ең шалғай ауылдарының ҮЕҰ 
online режимінде жүзеге асыра алады.

Жобалардың тиімділігін бағалау енгізілді. Енді Орталық 
сандық көрсеткіштердің мониторингіне ғана емес, әлеуметтік 
тиімділік, игілік алушылардың қанағаттануы, тапсырыс 
берушінің қанағаттануы, ақпараттық қолжетімділік және т. б. 
сияқты сапалық көрсеткіштерді бағалауға да бағдарланған.
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ҮЕҰ талдамалық және 
әдістемелік қолдау

 ҮЕҰ мен азаматтық белсенділердің әлеуетін қаржылай 
емес қолдаусыз дамыту мүмкін емес. Сондықтан Орталық 
әдістемелік, талдамалық, ұйымдастырушылық, PR және 
консультативтік қолдау көрсету жұмыстарына ерекше көңіл 
бөледі.

«ҮЕҰ академиясы» жобасын іске асыру бойынша жұмыс 
жалғастырылды. Ол өкілдерді оқыту жүйесін құру арқылы 
ҮЕҰ қызметін кәсібилендіруге бағытталған.

Орталық ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігімен 
бірлесіп, Қазақстан Үкіметі мен Азия даму банкінің біліммен 
және тәжірибемен алмасу жөніндегі бірлескен бағдарламасы 
шеңберінде қазақстандық ҮЕҰ-ның кәсіби дамуын қолдау 
саласындағы әлеуетті арттыру жобасын іске асыруға арналған 
техникалық тапсырмаға қол қойды. Орталық мамандары 
жобалық және қаржылық менеджмент, әлеуметтік 
жобаларды басқару, фандрайзинг және тренерлерге арналған 
тренинг бағыттары бойынша төрт айлық курстардан өтеді. 
Курс қорытындысы бойынша тыңдаушылар Орталықтың 
грант алушыларына арналған біліктілікті арттыру курстарын 
ұйымдастыру жұмысына тартылатын болады.

ҮЕҰ қолдау үшін республикалық азаматтық 
орталық құрылды.

Донорларды іздеуде ұйымдарға 
қолдау көрсетіледі.

ҮЕҰ-ға жобалар шеңберінде іске асырылатын іс-шараларды 
жария ету бойынша тұрақты ақпараттық қолдау көрсетіледі.

Орталық базасында барлық ниет білдірген ҮЕҰ үшін іс-
шаралар, тікелей эфирлер және т.б. өткізуге арналған лекторий 
ашылды.

ҮЕҰ-ның СММ  мамандарын оқыту курстары мен тренингтер 
өткізіледі.

«Игі істер марафоны» жобасы аясында ҮЕҰ өкілдері үшін 
«Мемлекеттік емес көздерден алынған фандрайзинг», 
«Сенім ұятын сөз мәнері», «Қазақстанда волонтерлікті 
дамыту», «Ізгілік сабақтары_Шетелдік қаржыландыру» және 
т. б. тақырыптар бойынша екі тілде тегін «Ізгілік сабақтары» 
ұйымдастырылды.
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• Білім беру бағдарламалары әзірленді: 
 жалпы білім беру курсының 1 бағдарламасы 
 және 8 ОӘК, әлеуметтік кәсіпкерлік бағыты 
 бойынша 1 бағдарлама және 5 ОӘК.

• 800 ҮЕҰ тегін оқытылды. Атап айтқанда, 
 жалпы білім беру компонентінде 811 адам, 
 «Өрелі ұрпақ» әлеуметтік кәсіпкерлік 
 мектебінде 167 адам оқыды.

• ҮЕҰ академиясының 42 жеке 
 жаттықтырушысы дайындалды. Болашақ 
 жаттықтырушылар халықаралық тәжірибесі 
 бар жоғары білікті сарапшылардан 
 оқытудан өтті, сондай-ақ бір ай бойы 
 ҮЕҰ академиясы менторларының тұрақты 
 басшылығымен және бақылауымен 
 өздерінің тренинг бағдарламаларын 
 дайындады. Барлық курс тыңдаушылары 
 сертификаттар алды.

• Мемлекеттік және орыс тілдерінде 
 бейімделген оқыту курсы бар мобильді 
 қосымша іске қосылды.

• Жоба барысында жобаға деген 
 қызығушылықты арттыру, кері байланыс 
 алу және білім беру процесін үнемі жақсарту 
 үшін бұқаралық іс-шаралар, әлеуметтік 
 желілерде және республикалық БАҚ-та 
 ақпараттық жария ету ұйымдастырылды.

ҮЕҰ академиясы үкіметтік емес сектордың институционалдық 
дамуын қолдау жөніндегі маңызды бастама болып табылады. 
ҮЕҰ жыл сайын қоғам өміріндегі маңыздылығын арттыруда. 
Сарапшылардың деректері бойынша бүгінгі таңда 20 мыңнан астам 
адам осы салада жұмыс істеп, халыққа қызмет көрсетуде. Сондықтан 
өкілдердің кәсіби біліктілігін арттырып, халыққа сапалы қызмет 
көрсетіп, өзінің қызмет саласын дамытуы өте маңызды.

Болат Тілепов 
ҚР Ақпарат және қоғамдық 
даму вице-министрі

99

ҮЕҰ академиясы
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Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» 
КЕАҚ-да «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа 
сәйкес қызметкерлер арасында сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алуға, сондай-ақ компания 
қызметінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
заңнаманы қолданудың тиімділігін арттыруға 
бағытталған жұмыс тұрақты түрде жүргізіледі.

Орталық өткізетін іс-шаралар ұйым 
қызметкерлері үшін құнды және моральдық 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарлар жүйесін 
құруға бағытталған. Осы іс – шаралардың ішінде 
– сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің жыл 
сайынғы ішкі аудиті. Аудит нәтижелері бойынша 
Орталық анықталған сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін жою бойынша барлық қажетті 
шараларды қабылдайды.

Қоғамның директорлар кеңесінің 
шешімімен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
комплаенс-қызметі құрылды.

Сыбайлас жемқорлық мәселелері бойынша 
8-771-348-83-84 сенім телефоны жұмыс 
істейді. 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің бар-
жоғының сақталуын бақылау қамтамасыз 
етілді.

Қоғам қызметкерлері үшін сыбайлас 
жемқорлық мәселелері бойынша 
семинарлар өткізілді.

Интернет-ресурста Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл жөніндегі 2021-2022 
жылдарға арналған  іс-шаралар жоспары 
орналастырылған.

ISO 37001 халықаралық стандартын 
енгізу мақсатында құжаттар әзірленіп, 
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі 
аудит жүргізілді, 2 қызметкер біліктілігін 
арттырып, сертификат алды.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-
қызметтің 2022 жылға арналған жұмыс 
жоспары әзірленді.
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Медиа кеңістіктегі Орталық

 Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы 
Орталықтың жүзеге асыратын қызметі туралы, 
жобаларды іске асыру туралы материалдарды 
дайындау және тарату бойынша белсенді жұмыс 
жүргізеді.

 2021 жылы Орталықтың ресми сайты - cisc.
kz. жұмысы жандандырылды. Мұнда  тұрақты 
негізде жобалар, өткізілетін іс-шаралар туралы, 
біздің грант алушылардың жетістіктері туралы 
ақпараттық материалдар, репортаждар мен 
сұхбаттар жарияланады.

 БАҚ-пен өзара іс-қимылдың 
қалыптастырылған желісі негізінде Орталық  
танымалдыққа және республиканың шалғай 
жерлерінде де ұйымның басты түйткілдерін  
жеткізуге ықпал ете алды. Жобаларды кеңінен 
жария ету және ақпараттық қолдау мақсатында 
біз өңірлерде танымал телеарналар, интернет-
порталдар, радиостанциялар, облыстық және 
аудандық газеттер редакцияларымен, Өңірлік 
коммуникациялар қызметтерімен тығыз 
ынтымақтастықта жұмыс істейміз.
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Орталықтың ресми сайты – cisc.kz жұмысын 
өзектендіру аясында келесі жұмыстар 
жүргізілді:

•  «Тапсырыс берушілерге», «Сарапшыларға» 
 деген жаңа бөлімдер құрылды. Аталған 
 бөлімдерден гранттарды Орталық 
 операторына берудің артықшылықтары 
 туралы, жобалардың сарапшысы қалай 
 болуға болатындығы және тағы басқалар 
 туралы ақпаратты білуге болады.

• ҮЕҰ өкілдері мен грант алушылар үшін 
 «Оқыту» атты арнайы бөлім құрылды. 
 Мұнда «Жобалар менеджменті», «Заң және 
 салық сауаттылығы», «Әлеуметтік жобалау», 
 «SMM негіздері», «Шешендік өнер 
 дағдылары» және басқа да маңызды 
 тақырыптарға бейне-сабақтар мен 
 тренингтер орналастырылған.

• «Грант алушылар үшін» деген жаңа кіші 
 бөлімде мемлекеттік гранттар беруге 
 арналған конкурсқа қатысуға қойылатын 
 талаптар туралы ақпарат ұсынылған.

• Енді «Жобалар» бөлімінде орталықтың 
 жобаларын іске асырудың барлық 
 аралық және қорытынды нәтижелері, 
 сондай-ақ грант алушылардың барлық 
 жобаларын жария таныстырудың тікелей 
 эфирлері жазбалары қолжетімді болады.

Орталық әлеуметтік желілерде және өзінің 
телеграм және youtube арналарындағы 
ресми парақшаларын белсенді жүргізеді, 
онда жазылушылардың назарына ҮЕҰ және 
әріптестер үшін алдағы іс-шараларға шолу, 
бейнероликтер, инфографика түріндегі, 
сондай-ақ тікелей эфирлер өткізу арқылы 
өзекті ақпаратты ұсынуға болады. Бүгінгі 
таңда орталықтың жазылушыларының 
жалпы саны шамамен            12 мың 
пайдаланушыны құрайды.

cisc.kz

@Cisc_official

@cisc.kz

@ciscrq

CISC  Kazakhstan
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2022 жылға арналған жоспарлар

 Азаматтық қоғамды дамыту үшін қолайлы 
жағдайларды жан-жақты ұйымдастыру үшін 
Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы 
мемлекеттік және мемлекеттік емес гранттар беру, 
сондай-ақ олардың іске асырылуына мониторингті 
жүзеге асыру жолымен Қазақстанда мемлекет 
пен үкіметтік емес ұйымдардың өзара іс-қимыл 
тетігін жетілдіру бойынша тұрақты негізде жұмыс 
істейді. Орталық Үкімет, азаматтық қоғам және 
донорлық ұйымдар арасындағы көпір ретінде ҮЕҰ 
мен бастамашыл топтарға  ең үздік идеяларын 
жүзеге асыруға көмектеседі. Сондықтан 2022 
жылы біз азаматтық бастамаларды дамытуды 
ынталандыру, шешімдер қабылдау процесіне 
азаматтар мен азаматтық қоғам институттарының 
қатысу деңгейін арттыру, азаматтық қоғам 
институттарының әлеуетін нығайту, сондай-ақ 
Орталықтың гранттық қызметінің ашықтығын 
қамтамасыз ету бойынша жүйелі жұмысты 
жалғастыруға ниеттіміз.
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Бізбен кері байланыс 

Мекенжайымыз: 
Нұр-Сұлтан қ.,  Қабанбай батыр даңғылы, 11/5 , 
«Нұрлы орда» БО, 5-қабат

Сенім телефоны:
8-771-348-83-84 (құқық бұзушылықтар, 
сыбайлас жемқорлық, кемсітушілік немесе 
әдепке жат мінез-құлық көріністері кезінде)

Анықтама телефондары:
+7 (775) 511-07-41
+7 (717) 272-96-53

E-mail:
 info@cisc.kz
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