
 

 

6-қосымша 

 Нысан  

Өтініш берушінің сауалнамасы 

      

№ 

п/п 

Атауы Ақпарат (сұраныс беруші 

толтырады) 

1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) куәлігі туралы 

анықтамаға немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу) туралы куәлікке сәйкес өтініш берушінің атауы 

«Ақтау студенттер 

Альянсы» корпоративтік 

қоры 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта тіркеу) 2010 ж. 26 ақпан 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі 100340005220 

4 Нақты мекенжайы Қазақстан Республикасы, 

Маңғыстау облысы, Ақтау 

қаласы, 6 шағын ауданы, 

жастар ғимараты, 

Маңғыстау облыстық ішкі 

саясат басқармасының 

«Облыстық жастар саясаты 

орталығы» МКҚК 

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы ақпарат Студенттер, 18-29 жас 

аралығындағы жастар, 

Студенттiк өзiн-өзi басқару 

ұйымы, Студенттік кеңес, 

Жастар ісі жөніндегі 

комитет 

6. Бірінші басшының (болған жағдайда) тегі, аты, әкесінің аты, 

лауазымы, байланыс нөмірлері мен электронды мекенжайы 

Атқарушы директор 

Бурхандирова Гульмира 

Баяновна 

Тел: +77015514484 

Почта: 

Gulmira_bayanovna@mail.ru 

7. Бас есепшінің (болған жағдайда) тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, 

байланыс нөмірлері (ұялы телефон нөмірімен қоса), электронды 

мекенжайы 

Утегалиева Жансулу 

Сериковна,  

Тел: +77758307038  

Почта: jansi87@mail.ru 

8. Еңбек ресурсы барлығы: 

Оның ішінде: 

4+246 

 Штаттағы қызметкерлер 3 

 Шақырылған мамандар 1 

 Волонтерлер 246 

   



 

 

 

 

 

7-қосымша 

  

 

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 

 

1. Ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның ұйымның 

жарғылық қызметіне сәйкестігінің негіздемесі. 

Ақтау» студенттер Альянсы» корпортаивтік қордың басты мақсаты республика жастарының  

мүдделерін қорғауға, азаматтық және әлеуметтік бастамаларды жүзеге асыруға, сонымен 

бірге студент жастардың  жан-жақты дамуына, білім алуына, тәрбиеленуіне және өз 

мүмкіндіктерін  толыққанды таныта алуларына, студент жастардың мәселелерін шешу 

жағдайлары мен механизмдерін  қалыптастыруға бағытталған  талаптарын талаптарын, күш -

қуатын, әлеуетін біріктіру  болып табылады. 

Қор қызметінің нысаны: 

- Студенттерді патриотизм мен отансүйгіштікке  тәрбиелеу, жастар арасында жалпыға 

ортақ адам   құндылықтарды, адамгершілікті, мәдениетаралық ынтымақтастықты  тәрбиелеу; 

- Студенттердің интеллектуалды әлеуетін дамыту; 

- Студенттер арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру; 

- Студенттердің бойында  паториоттық сезімдерді қалыптастыру;.  

      2. Өтінің берушінің грант тақырыбы бойынша жұмыс тәжірибесі. 

      Соңғы 3 (үш) жылда жүзеге асырылған немесе жүзеге асырылып жатқан осыған ұқсас 

әлеуметтік жобалар және (немесе) әлеуметтік бағдарламалар көрсетіледі (ұйымның жекелеген 

қызметкерлері өздігінен өткізген немесе өзге ұйымдар арқылы жүзеге асырған жобалар мен 

қызмет түрлері ұйымның өзінің жұмыс тәжірибесі болып саналмайды).  

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламан

ың жүзеге 

асырылу 

мерзімі 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

атауы (негізгі 

қызмет түрі) 

Тапсырыс берушінің 

атауы (донор) және 

жүзеге асырылған 

әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

географиялық 

қамтылу аймағы 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарлама

ның құны 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның нәтижесі 

2015-2019 «Қалай тұрып 

жатырсың, 

студент?» акциясы 

«Қазақстан 

студенттер Альянсы» 

республикалық 

студенттер 

қозғалысы 

Қаржысыз  Жатақханалар тексеріліп 

студенттер ұсыныстары 

қабылданып, жатақхана 

басшыларына ескерту 

берілді 

2018-2019 Жемқорлыққа 

қарсы «Таза сессия» 

акциясы 

«Қазақстан 

студенттер Альянсы» 

республикалық 

студенттер 

қозғалысы 

Қаржысыз  Оқу орындарына сенім 

жәшіктері орнатылды 



2018  «Жыл студенті» 

жобасы 

Маңғыстау облыстық 

Жастар саясаты 

басқармасы ММ 

1 600 000 Облыстың 10 үздік студенті 

марапатталды 

      3. Өтініш берушінің әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға 

арналған материалдық-техникалық базасының болуы.  

Ұйымның әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға 

дайындығы баяндалады (техникалық-экономикалық көрсеткіштер). 

Қоғамдық қор базасы Ақтау қаласы, 6 ықшам ауданы, жастар ғимараты, Маңғыстау облыстық 

ішкі саясат басқармасының «Облыстық жастар саясаты орталығы» МКҚК орналасқан. Кеңсенің 

жалпы алаңы 30 шаршы метр. Сонымен қатар қоғамдық қор өз есебінен төменде көрсетілген 

құрал-жабдықтарды сатып алды.  

 - принтер 1 дана -HP LazerJet Pro M 15A; № 001 (күйі – жаңа) 

 - ноутбук 2 дана -LENOVO IdealPad L340-15API №(81LW0068RK) 15.6 FHD /AMD Ryzen 5 3500U 

2 1Gh/8/1TB/Dos; №003 (күйі – 2 орташа) 

- Радиотелефон 1 дана  -  philips 

- Ұялы телефон 1 дана – Samsung 

- Жиһаздар (үстел 2 , орындық 8 ,шкафтар 1 ) 

       

      4. Өтініш берушінің жобалық тобының құрамы (жобаланған әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға тартылатын қызметкерлер).  

Жобалық топ 

мүшесінің 

(болған 

жағдайда) 

аты-жөні 

Лауазымы Қызметкердің әлеуметтік 

жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарлама 

міндетіне сәйкес жұмыс 

тәжірибесі, жобалардың 

атауы және оларды жүзеге 

асырудағы рөлін көрсете 

отырып 

Жұмыс 

тәжірибесі 

(жылдардың 

санын 

көрсету) 

Әлеуметтік жобадағы 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламадағы 

міндеттері, 

жауапкершілігі 

Бурхандинова 

Гульмира 

Баяновна 

Атқарушы 

директор, 

жоба 

жетекшісі 

Маңғыстау облысы бойынша 

«Қазақстан студенттер 

Альянсы» ҚҚ, директор; 

 

Маңғыстау облыстық 

«Арман» жастар орталығы, 

бөлім басшысы; 

 

«Ақтау» студенттер 

Альянсы» КҚ, атқарушы 

директор; 

 

Облыстық жастар саясаты 

орталығы, басшы 

орынбасары; 

 

Маңғыстау облыстық жастар 

ресурстық орталығы, бөлім  

маманы; 

 

Маңғыстау облыстық жастар 

ресурстық орталығы, 

2006-2010 жж. 

 

 

 

2009-2010 жж. 

 

 

 

2010 ж.-бүгінгі 

күнге дейін 

 

 

2010-2012 жж. 

 

 

 

2016-2017 жж. 

 

 

01.2017-

Маңғыстау облысы 

жастарының әлеуетін 

көтеру мақсатында іс-

шаралар ұйымдастыру 

(тренинг, семинар, 

дебат, кездесу, 

дөңгелек 

үстел,тимбилдинг), 

жұмыссыз жастарға 

кеңес беру, жастарды 

ақпараттандыру 

жұмысымен кең 

көлемде айналысу. 

Шақырылған 

жаттықтырушы-

сарапшылармен  

келіссөздер жүргізу. 



директор; 

 

«Жас батыр» спорт мектебі, 

жоба үйлестірушісі; 

 

Маңғыстау облысы 

«Атамекен» кәсіпкерлер 

палатасы,  бөлім басшысы; 

 

Маңғыстау облыстық самбо 

федерациясы, қызметі жоба 

үйлестірушісі. 

05.2017 жж. 

 

 

2018-2019 жж. 

 

 

03.2019-

08.2019 жж. 

 

2019-бүгінгі 

күнге дейін 

Утегалиева 

Жансулу 

Сериковна 

Қоғамдық 

қор 

есепшісі 

КСК «Айдын», есепші; 

 

 

КСК «Премьер Сити», 

есепші; 

 

 

ИП «Сарыарка», есепші; 

 

 

«Мөлдіркөз» КМҚБ, есепші. 

03.2014-бүгінгі 

күнге дейін 

 

06.2020- 

бүгінгі күнге 

дейін 

 

01.2018- 

бүгінгі күнге 

дейін 

 

12.2021-бүгінгі 

күнге дейін 

Қаржылық және салық 

есептілігін уақытылы 

тапсыру 

Қалиева 

Жұлдызай 

Айдосқызы 

Қоғаммен 

байланыс 

жөніндегі 

маман 

Республикалық қоғамдық-

әлеуметтік «Ұстаз мәртебесі» 

газеті 

 

«Әлімсақ» журналы – 1,5 жыл 

 

Маңғыстау облыстық 

mangystaumedia.kz сайты 

 

Маңғыстау облыстық 

көпбейінді ауруханасы, 

баспаасөз хатшы 

 

Маңғыстау облыстық жастар 

ресурстық орталығы, 

баспасөз хатшы 

2018-2019 жж. 

 

 

 

2018-2019 жж. 

 

04.2019- 

бүгінгі күнге 

дейін 

 

02.2021- 

бүгінгі күнге 

дейін 

 

02.2022- 

бүгінгі күнге 

дейін 

Әлеуметтік желіде, 

БАҚ та жоба туралы 

ақпарат тарату 

Шайхиева 

Бибигул 

Какимжановна 

Коучинг 

тренер 

Каспий өңірінің қазіргі 

заманғы колледжі, оқытушы 

Х.Досмұхамедов атындағы 

АМУ, Жастар ісі жөніндегі 

комитет төрайымы 

2009-2010 жж. 

 

 

2010-2013 жж. 

 

 

Мотивациялық 

тренинг өткізеді 



Х.Досмұхамедов атындағы 

АМУ, Жастар саясаты 

департаментінің маманы 

Х.Досмұхамедов атындағы 

АМУ, әлеуметтік зерттеу 

бөлім басшысы 

Х.Досмұхамедов атындағы 

АМУ, Бизнес-Инкубатор 

«Ispace» жетекшісі 

 «Логос Атырау» қоғамдық 

қор, директор 

ИП «Samga Academy», 

директор 

 

2010-2013 жж. 

 

 

2013-2017 жж. 

 

 

 

2017-2021 жж. 

 

 

2015-бүгінгі 

күнге дейін 

 

2017-бүгінгі 

күнге дейін 

      5. Үкіметтік емес ұйымның тиісті өңірдегі жұмыс тәжірибесі (жергілікті атқарушы 

органдардың Жоспарында көзделген грант тақырыбына өтінім берілген жағдайда 

толтырылады). 

      Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуы жоспарланған 

өңірдегі жұмыс тәжірибесін сипаттаңыз. 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

жүзеге асырылу 

мерзімі 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

атауы (негізгі 

қызмет түрі) 

Тапсырыс берушінің 

атауы (донор) және 

жүзеге асырылған 

әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның 

географиялық қамтылу 

аймағы 

Әлеуметтік 

жоба және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

құны 

Әлеуметтік жоба 

және (немесе) 

әлеуметтік 

бағдарламаның 

нәтижесі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8-қосымша  

Нысан 

 

Ұсынылатын әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның мазмұны 

 

      1. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама туралы негізгі ақпарат.  

осы нысанды толтыру кезінде әлеуметтік жобаның мақсаттары, күтілетін нәтижелер, 

іске асыру мерзімі және жобаның аумақтық қамтылуы Грант жоспарына қатаң сәйкес 

келуі керек. 

Әлеуметтік жобаның және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаның мақсаты 

Жан - жақты және қоғамдық пайдалы студенттік 

өмірді,студент жастарды мәдени, рухани-адамгершілік 

құндылықтарға тарту бойынша жүйелі жұмысты 

ұйымдастыру, студенттердің әлеуметтік өзін-өзі 

қалыптастыруына жәрдемдесу 

Әлеуметтік жобаның және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаның міндеттері 

1. Маңызды мәселелерді шешуге және  

студенттердің бастамаларын іске асыруға, 

студенттердің әлеуметтік белсенділігін дамытуға 

бағытталған студенттердің қоғамдық қызметін қолдау  

бойынша жұмысты ұйымдастыру (Ақтау 

қаласындағы кемінде 1 ЖОО және 15 ОАОО 

студенттерін тарту). 

2. Студенттерді шоғырландыру, студенттік 

кеңестер, студенттік өзін-өзі қалыптастыру бойынша 

іс-шаралар кешенін (ЖІК көшбасшыларының слеті, 

семинарлар, тренингтер, мастер-кластар, онлайн 

консультациялар, вебинарлар және т.б.) өткізу. 

3. Студенттердің кәсіби мүдделерін ескере отырып, 

ЖОО мен ОАОО-да тәрбие, мәдени-ағарту процесінің 

сапасын арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу. 

4. Жобаның іске асырылуын ақпараттық жария 

етуді, оның ішінде жоба қорытындылары бойынша 

мақалалар топтамасын шығару және БАҚ та сөз 

сөйлеу арқылы қамтамасыз ету. 

Ұсынылатын іс-шаралар 1.1. Маңғыстау облысындағы ЖОО және ОАОО 

студенттік өзі өзі басқару ұйымдарының 

қауымдастығын ашу және жұмысын жүргізу. 

1.2. Көшбасшы студенттердің кем дегенде 100 

студенттің базасын құру. 

1.3. Студенттік өзін-өзі басқару ұйымында, спортта, 

шығармашылықта және басқа да қызмет салаларында 

өзін белсенді көрсеткен студенттер арасында  150 

студенттің қатысуымен «Жыл студенті-2022» 

байқауы өткізіледі. 

1.4. Жастардың барлық өзекті мәселелері бойынша 



(әлеуметтік желі арқылы) студенттік ортаға тұрақты 

мониторинг, сауалнама, талдау жүргізу  (кемінде 1000 

адам) 

2.1. Әр түрлі саладағы ҚР үздік спикерлерін, бизнес-

жаттықтырушыларды тарта отырып, өз ісін ашу және 

жеке тұлғалық өсу бойынша кемінде 5 (бес) 

мотивациялық тренинг ұйымдастыру.  

2.2. Ашық аспан астында студенттердің 

интелектуалды әлеуетін дамыту мақсатында 

интеллектуалдық ойындар мен тимбилдинг өткізу 

2.3. Студенттерге салауатты өмір салтын насихаттау 

барысында спорттық шаралар ұйымдастыру. Оқу 

жылында «ҮЗДІК СПОРТТЫҚ ОҚУ ОРЫН» 

аталымы бойынша байқау ұйымдастыру. 

2.4. Студенттердің рухани құндылықтарын 

қалыптастыру үшін мерекелік шаралар 

ұйымдастыру 

3.1. Студенттер арасында форум ұйымдастыру 

4.1. Брифинг. Мақалалар топтамасын шығару. БАҚ-

та сөз сөйлеу. 

Аумақтық қамтылуы Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы 

Мақсатты топтар ЖОО студенттері, ОАОО студенттері, 16-22 жас 

аралығындағы жастар, Студенттiк өзiн-өзi басқару 

ұйымы, Студенттік кеңес, Жастар ісі жөніндегі 

комитет 

Күтілетін нәтижелер 1. Ақтау қаласында ЖОО мен ОАОО-да студенттік 

өзін-өзі қалыптастырудың бірыңғай құрылымы 

құрылады.   

2. Жастардың барлық өзекті мәселелері бойынша 

студенттік ортаға тұрақты мониторинг, сауалнама, 

талдау жүргізіледі (кемінде 1000 адам).  

3. Әр түрлі саладағы ҚР үздік спикерлерін, бизнес 

жаттықтырушыларды тарта отырып, өз ісін ашу және 

жеке тұлғалық өсу бойынша кемінде 5 мотивациялық 

тренинг ұйымдастыру 

4. Кемінде 5 «Open Air» тимбилдингін және 

командалық зияткерлік ойындар ұйымдастырылады.  

(кемінде 150 студентке) 

5. Кемінде 10 сауықтыру, спорттық және мәдени-

бұқаралық іс-шаралар, оның ішінде «Жылдың үздік 

студенті» арнайы жобасы ұйымдастырылады.  

6. Кемінде 100 адамнан тұратын студент жастар 

көшбасшыларының базасы жасақталады. 

7. Маңғыстау облыстық «Қоғамдық коммуникация 

орталығы» КММ  де брифинг өткізіледі. 5 тілші 

(журналист), кемінде 25 қатысушы шақырылады. 

Грант аясында қол жеткізген нәтижелер бойынша 



есеп беріледі. Мақалалар топтамасы шығарылады. 

БАҚ-қа сұхбат беріледі.  

      2. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асырудың негіздемесі. 

Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік 

бағдарлама бағытталған мәселелер 

бойынша ағымдағы жағдайдың сипаттамасы 

Өңірде мемлекеттік жастар саясатын іске асыру 

бағытында жастар ресурстық орталықтарымен және 

жастар ұйымдарымен 290-ға жуық шара 

ұйымдастырылып, 10000-ға жуық жас қамтылған. 

Аталған шаралар «Болашаққа сеніммен», «Кеңес 

алаңы», «Jastar Books», «Кәсіби бағдар», еркін 

форматтағы жастармен кездесу  жобалары аясында 

жүзеге асырылуда. Аталған жобалардың басым бағыты 

NEET санатындағы яғни жұмыс жасамайтын және 

оқымайтын жастарға бағытталған. 

Сонымен қатар, «JASTAR ONLINE» мектебі 

жобасы іске қосылған. Аталған онлайн мектеп аясында 

мобилография, сайт жасау, өнім сату, әлеуметтік 

желінің қыр-сыры тақырыптары бойынша 100 

маңғыстаулық жас тегін дәріс алған. 

Сондай-ақ, өңірде  алғаш рет наурыз 

мейрамдарына орай «Mangystau Nauryz Fest - 2021»  

жастар фестивалі кешенді шарасы өткізілген. Аталған 

фестиваль жастар арасында үлкен қолдауға ие болып, 

биылғы жылы да ірі деңгейде ұйымдастырылатын 

болып шешілді. 

Халықаралық жастар күніне орай, өңірде 

«JASTAR» студиясы ашылды. Фото-видео өнімдер 

жасауға ыңғайлы және бірнеше тематикалық 

қабырғаларға бөлінген әмбебап студия YouTube- 

жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  

Сонымен бірге, өңір жастарына арналған 

«Маңғыстау жастары» интернет порталы іске 

қосылған. Аталған интернет порталы жастарға өңірдегі 

мемлекеттік жастар саясаты саласындағы атқарылып 

жатырған және жоспарланған іс-шаралар туралы 

ақпарат алуға, өзінің авторлық жобалары немесе 

жаңалықтарын бөлісуге, волонтерлік топтар мен 

жастар ұйымдарына мүшелікке өтуге, өңіріміздегі 

жастар саясатына және жастар орталығына  қатысты 

жаңалықтарды оқи алады.  

Жастардың өмірлік маңызды бар дағдыларын 

және әлеуметтік жобалау дағдыларын дамыту 

мақсатында студенттер арасындағы әлеуметтік идеялар 

байқауы және жас стартаперлердің кәсіби және 

тұлғалық дамуына көмектесуге бағытталған «Jastar 

Startup – 2021» инновациялық жобалар байқауы 

өткізілген. 

Маңғыстау облысы бойынша 2021 жылы жастар 

саясатына қатысты мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа 



36 млн тг қаржы бөлінген. 

Ағымдағы жылдың І тоқсанында «Mangystau 

Nauryz Fest - 2022»  жастар фестивалі, «Кешкі шәй» 

және «Mangystau Stand up» шаралары 

ұйымдастырылып, 2000 жуық жас қамтылған. 

Статистикалық деректерге және (немесе) 

зерттеу деректеріне, соның ішінде өз 

зерттеулеріне сілтеме 

Маңғыстау облысы бойынша 14 пен 29 жас 

аралығындағы жастардың саны - 149 674, ол облыс 

халқының 21%-ын құрайды. Оның ішінде – 56 530 

(36,9%) қалада, 93144 (63,1%) ауылдық елді-

мекендерде тұрады. Облыста әкімдіктер жанындағы 

ведомствоаралық үйлестіруді қамтамасыз ететін 8 

Жастар ісі жөніндегі кеңес қызмет атқарады (1- 

облыстық, 2 қалалық, 5 аудандық). Кеңестердің жыл 

сайын екі рет отырысы өткізіліп келеді. Аталған 

отырыстарда жастар арасындағы өзекті мәселелер 

талқыланып, хаттама жасақталып, орындалысы 

бақылауға алынуда. 

Жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі – 

2021 жылдың қортындысы бойынша – 3,3% (2020 жыл 

бойынша 3,6%) құрап отыр.  

NEET санатындағы жастардың үлесі – 2021 

жылдың қортындысы бойынша 7,3%(2020 жыл 

бойынша 7,8%) құрады. 

2022 жылдың 1 мамырдағы жағдай бойынша 

««Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы аясында 7482 жас 

жұмысқа орналастырылды. Тұрақты жұмыс 

орындарына – 3439, әлеуметтік жұмыс орындарына – 

456, жастар тәжірибесі бойынша – 249, қоғамдық 

жұмыстарға – 3338. «Бастау бизнес» жобасы бойынша 

307 адам оқытылып, өз ісін бастауға 197 жас грант 

және 28 жас шағын несие алды. 

Сонымен бірге, «Дипломмен ауылға» жобасы 

бойынша ауылдық елді мекендерге 2021 жылы 249 

маманға бір жолғы көтерме жәрдемақы берілді. 

Сондай-ақ, 93 маманға жеңілдетілген тұрғын үй 

несиесі берілді. Сонымен бірге, «Дипломмен ауылға» 

жобасы бойынша ауылдық елді мекендерге 337 

маманға бір жолғы көтерме жәрдемақы берілді. 

Сондай-ақ, 213 маманға жеңілдетілген тұрғын үй 

несиесі берілді.  

2022 жылы «Жасыл Ел» жобасы бойынша 1756 

жас облыстағы елді мекендерді абаттандыру және 

көгалдандыру жұмыстарына тартылды.  (Ақтау қаласы 

– 430, Жаңаөзен қаласы – 300, Бейнеу – 270, Мұнайлы 

– 200, Маңғыстау – 146, Түпқараған – 160, Қарақия – 



250). 2021 жылы 1130 жас қамтылған болатын. 

Мақсатты топтың қажеттіліктерін анықтау 

бойынша жұмыс туралы ақпарат 

(қажеттіліктерді бағалау) 

Бүгінгі күні, жастар мәселесіне қатысты жұмыстарды 

күшейту мақсатында Маңғыстау облыстық жастар 

саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы қайта 

құрылып, жұмыс жоспары жасақталып, қаржысы 

нақтылануда. Оқушыларды кәсіптік бағдарлау, 

студенттік ортаны дамыту, NEET санатындағы 

жастармен жұмыс, жас мамандармен жұмыс, 

патриотизм және жастарды мәдени-шығармашылық 

қолдау бағыттарында әлеуметтік жобалар 

жоспарлануда. Негізгі басымдық ауыл жастарының 

әлеуетін көтеру, жұмыссыз жастар мен NEET 

санатындағы жастарға берілетін болады. Жастар 

ресурстық орталықтарында NEET санатындағы 

жастармен адрестік жұмыс жүргізіу үшін арнайы бөлім 

ашылып жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ, 

әлеуметтік кәсіпкерлік бағытында және Start Upp 

жобаларға шағын гранттар қарастыру көзделіп отыр. 

      3. Мақсатты топтар (әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске 

асырудан пайда алатын кімдер). 

      Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жоспарлау және іске асыру 

үрдісіне мақсатты топ өкілдерінің қатысуы сипатталады. 

Мақсатты топ Саны Жасы Мақсатты топтың алатын пайдасы 

Студенттiк өзiн-өзi басқару ұйымы 15 16-22 Кемінде 100 адамнан тұратын студент 

жастар көшбасшыларының базасы 

жасақталады.  

Маңғыстау облысындағы ЖОО және ОАОО 

студенттік өзі өзі басқару ұйымдарының 

қауымдастығы ашылады және жұмысын 

жанданады. 

ЖОО, ОАОО студенттерінің студенттік 

өзін-өзі қалыптастырудың бірыңғай 

құрылымы құрылады.  

Студенттік өзін-өзі басқару ұйымында, 

спортта, шығармашылықта және басқа да 

қызмет салаларында өзін белсенді 

көрсеткен студенттер арасында  150 

студенттің қатысуымен «Жыл студенті-

2022» байқауы өткізіледі 

Студенттік кеңес 3 16-22 Кемінде 10 сауықтыру, спорттық және 

мәдени-бұқаралық іс-шаралар, оның ішінде 

«Жылдың үздік студенті» арнайы жобасы 



ұйымдастырылады 

Жастар ісі жөніндегі комитет 14 16-22 Жастардың барлық өзекті мәселелері 

бойынша студенттік ортаға тұрақты 

мониторинг, сауалнама, талдау жүргізіледі 

(кемінде 1000 адам).  

ЖОО, ОАОО студенттері 2000 16-22 Әр түрлі саладағы ҚР үздік спикерлерін, 

бизнес жаттықтырушыларды тарта отырып, 

өз ісін ашу және жеке тұлғалық өсу 

бойынша кемінде 5 мотивациялық тренинг 

ұйымдастырылады. 

Кемінде 5 «Open Air» тимбилдингін және 

командалық зияткерлік ойындар 

ұйымдастырылады.   

Студенттерге салауатты өмір салтын 

насихаттау барысында спорттық шаралар 

ұйымдастырылады.  

Оқу жылында «ҮЗДІК СПОРТТЫҚ ОҚУ 

ОРЫН» аталымы бойынша байқау 

ұйымдастырылады 

      4. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама серіктестері мен мүдделі тараптар. 

      Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның барлық серіктестері мен мүдделі 

тараптар тізіліп (мысалы, мемлекеттік органдар, үкіметтік емес ұйымдар, бизнес саласының 

өкілдері, БАҚ өкілдері, халықаралық ұйымдар және т.б.) олардың әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарламаға қатысуы, сондай-ақ қолдау түрлері (ақпараттық, кеңес беру) 

баяндалады. 

Серіктестің, мүдделі тараптың атауы Қатысу түрі мен нақты бағыты 

«Қазақстан студенттер Альянсы» Республикалық студенттік 

қозғалысы 

Ақпараттық, материалдық 

қолдау 

Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі 

басқармасының «Маңғыстау облысының жастар ресурстық 

орталығы» КММ-сі 

Ақпараттық, материалдық 

қолдау 

Түпқараған аудандық Ішкі саясат, Мәдениет, Тілдерді дамыту және 

Спорт бөлімінің «Түпқараған аудандық жастар ресурстық орталығы» 

КММ-сі 

Ақпараттық насихаттау  

«Мұнайлы аудандық Ішкі саясат бөлімі» Жастар ресурстық 

орталығы КММ-сі 

Ақпараттық насихаттау  

«Mаңғыстау Мedia» ЖШС Ақпараттық насихаттау  

Маңғыстау ауданы әкімдігінің «Маңғыстау аудандық жастар 

ресурстық орталығы» КММ-сі 

Ақпараттық насихаттау  

Маңғыстау облысыны дене шынықтыру және спорт басқармасының 

«Ақтау қалалық Маңғыстау-арена балалар мен жасөспірімдер спорт 

мектебі» КММ-сі 

туристік слет барысында 

ұлттық ойын құралдарымен 

қолдау көрсетеді 

Қарақия аудандық Ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімінің 

«Қарақия аудандық жастар ресурстық орталығы» КММ-сі 

Ақпараттық насихаттау 



«Жаңаөзен қаласының Қоғамдық даму орталығы» КММ-сі Ақпараттық насихаттау 

«Бекен» жас көшбасшылар достастығы» қоғамдық қоры Ақпараттық насихаттау 

Бейнеу ауданының әкімдігі «Бейнеу аудандық жастар ресурстық 

орталығы» КММ-сі 

Ақпараттық насихаттау 

Ақтау қаласының әкімдігінің «Ақтау қалалық қоғамдық даму 

орталығы» мәдени-демалыс кешені» КММ-сі 

конференция залы, коворкинг 

алаңымен қолдау көрсетеді 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және 

инжиниринг университеті 

Студенттері жобаға 

шақырылады 

      5. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бойынша сұраныс берушімен кері 

байланыс. 

Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай өлшенеді 

ЖОО, ОАОО студенттері, студенттік 

өзін өзі басқару ұйымы 

Мотивациялық  тренинг соңында қатысушыларға кері 

байланыс сауалнамасы жүргізіледі және пікір алынады. 

Жастардың барлық өзекті мәселелері бойынша студенттік 

ортаға тұрақты мониторинг, сауалнама, талдау жүргізіледі 

(кемінде 1000 адам). 

      6. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның жүзеге асырылуына 

мониторинг жасау жоспары. 

Әлеуметтік жоба және әлеуметтік бағдарламаның мақсаты: 

Міндет Іс-шара Қысқа мерзімді 

және ұзақ мерзімді 

нәтижелер 

Индикаторлар 

(қысқа мерзімді 

және ұзақ 

мерзімді 

нәтижелерге) 

Өлшеу 

жиілігі 

Маңызды мәселелерді 

шешуге және  

студенттердің 

бастамаларын іске 

асыруға, студенттердің 

әлеуметтік 

белсенділігін дамытуға 

бағытталған 

студенттердің 

қоғамдық қызметін 

қолдау  бойынша 

жұмысты ұйымдастыру 

(Ақтау қаласындағы 

кемінде 1 ЖОО және 

15 ОАОО студенттерін 

тарту). 

Маңғыстау 

облысындағы ЖОО 

және ОАОО студенттік 

өзі өзі басқару 

ұйымдарының 

қауымдастығын ашу 

және жұмысын жүргізу. 

 

Студенттік өзі өзі 

басқару 

ұйымдарының 

қауымдастығы 

құрылады.  

 

белсенді 

қауымдастық 

мүшелері 

марапатталады.  

Қауымдастық  

саны – 10 

Қатысушылар 

тізімі - 1 

Фотосуреттер 

саны – 3 

 

Тамыз-

қараша 

2022 жыл 

Көшбасшы 

студенттердің кем 

дегенде 100 студенттің 

базасын құру. 

 

База жасақталады База тізімі – 1 

Студент саны - 

100 

 

Қыркүйек 

2022 жыл 

Студенттерге салауатты 

өмір салтын насихаттау 

барысында спорттық 

шаралар ұйымдастыру. 

Оқу жылында «ҮЗДІК 

СПОРТТЫҚ ОҚУ 

«ҮЗДІК 

СПОРТТЫҚ ОҚУ 

ОРЫН» аталымы 

бойынша байқау 

ұйымдастырылады 

Қатысушылар 

саны – 80 

Қатысушылар 

тізімі - 1 

Фотосуреттер 

саны - 5 

Қыркүйек 

– қараша 

2022 жыл 



ОРЫН» аталымы 

бойынша байқау 

ұйымдастыру 

Жеңімпаз саны - 

4 

Студенттерді 

шоғырландыру, 

студенттік кеңестер, 

студенттік өзін-өзі 

қалыптастыру 

бойынша іс-шаралар 

кешенін (ЖІК 

көшбасшыларының 

слеті, семинарлар, 

тренингтер, мастер-

кластар, онлайн 

консультациялар, 

вебинарлар және т.б.) 

өткізу. 

 

Студенттік өзін-өзі 

басқару ұйымында, 

спортта, 

шығармашылықта және 

басқа да қызмет 

салаларында өзін 

белсенді көрсеткен 

студенттер арасында  

150 студенттің 

қатысуымен «Жыл 

студенті-2022» байқауы 

өткізіледі. 

Студенттердің рухани 

құндылықтарын 

қалыптастыру үшін 

мерекелік шаралар 

ұйымдастыру 

«Жыл студенті-

2022» байқауы 

өткізіледі 

Қатысушылар 

саны – 150 адам 

Қатысушылар 

тізімі - 1 

Фотосуреттер 

саны - 10 

Жеңімпаздар 

саны –10 

Басылымдардың 

саны - 2 

Тамыз 

2022 жыл 

Әр түрлі саладағы ҚР 

үздік спикерлерін, 

бизнес-

жаттықтырушыларды 

тарта отырып, өз ісін 

ашу және жеке 

тұлғалық өсу бойынша 

кемінде 5 (бес) 

мотивациялық тренинг 

ұйымдастыру 

Мотивациялық  

тренинг өткізіледі 

Тренинг саны – 5 

Қатысушылар 

саны – 125 адам 

Қатысушылар 

тізімі – 1 

Тренинг 

бағдарламасы – 1 

Фотосуреттер - 10 

Тренер саны – 2 

Сертификат саны 

– 125 

Баннер саны – 1 

Таратпа 

материалдар саны 

– 125 

Кері байланыс 

сауалнамасы – 

125 

Қатысушылар 

пікірі – 125 

Тренерлердің 

презентациялары 

– 2 

Қыркүйек 

– қараша 

2022 жыл 

Студенттердің кәсіби 

мүдделерін ескере 

отырып, ЖОО мен 

Ашық аспан астында 

студенттердің 

интелектуалды әлеуетін 

Студенттердің  

қатысуымен 

тимбилдинг 

Тимбилдинг саны 

– 2 

Қатысушылар 

Тамыз 

2022 жыл 



ОАОО-да тәрбие, 

мәдени-ағарту 

процесінің сапасын 

арттыру бойынша 

ұсыныстар әзірлеу. 

 

дамыту мақсатында 

интеллектуалдық 

ойындар мен 

тимбилдинг өткізу 

ұйымдастырылады. 

 

 

саны – 100 адам 

Қатысушылар 

тізімі – 1 

Жеңімпаздар 

саны – 8 

Басылымдардың 

саны – 2 

Жастардың барлық 

өзекті мәселелері 

бойынша (әлеуметтік 

желі арқылы) студенттік 

ортаға тұрақты 

мониторинг, сауалнама, 

талдау жүргізу  (кемінде 

1000 адам) 

Студент жастар 

арасында 

сауалнама 

мониторинг талдау 

жүргізіледі 

Мониторинг саны 

– 1  

Талдау саны – 1 

Сауалнамасы 

саны – 1 

Қатысушылар 

саны - 1000 

Тамыз 

2022 жыл 

Студенттер арасында 

форум ұйымдастыру 

Студенттер 

арасында форум 

ұйымдастыру 

Форум саны – 1 

Қатысушылар 

саны – 125 

Қатысушылар 

тізімі – 1 

Фотосуреттер 

саны – 15 

Спикер саны – 5 

Презентация 

саны - 1 

Қазан 

2022 жыл 

Жобаның іске 

асырылуын ақпараттық 

жария етуді, оның 

ішінде жоба 

қорытындылары 

бойынша мақалалар 

топтамасын шығару 

және БАҚ та сөз 

сөйлеу арқылы 

қамтамасыз ету. 

Брифинг. Мақалалар 

топтамасын шығару. 

БАҚ-та сөз сөйлеу. 

Маңғыстау 

облыстық 

«Қоғамдық 

коммуникация 

орталығы» КММ  

де грант аясында 

қол жеткізген 

нәтижелер 

бойынша есеп 

беріледі.  

 

Мақалалар 

топтамасы 

шығарылады.  

 

БАҚ-қа сұхбат 

беріледі 

Брифинг саны – 1 

Тілшілер 

(журналисттер) 

саны – 2 

Қатысушылар 

саны – 25 

Мақалалар 

топтамасы – 2 

Сұхбат саны – 1 

Медиа жоспар – 1 

Басылымдардың 

саны – 1 

Қараша 

2022 жыл 

1. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік жоспары.  

Іс-шара 1-ай 2-ай 3-ай 4-ай 5-ай 6-ай 

Маңғыстау облысындағы ЖОО және ОАОО 

студенттік өзі өзі басқару ұйымдарының 

 + +    



қауымдастығын ашу және жұмысын жүргізу. 

Көшбасшы студенттердің кем дегенде 100 

студенттің базасын құру. 

+      

Студенттерге салауатты өмір салтын 

насихаттау барысында спорттық шаралар 

ұйымдастыру. Оқу жылында «ҮЗДІК 

СПОРТТЫҚ ОҚУ ОРЫН» аталымы бойынша 

байқау ұйымдастыру 

  + +   

Студенттік өзін-өзі басқару ұйымында, 

спортта, шығармашылықта және басқа да 

қызмет салаларында өзін белсенді көрсеткен 

студенттер арасында  150 студенттің 

қатысуымен «Жыл студенті-2022» байқауы 

өткізіледі. 

 + +    

Әр түрлі саладағы ҚР үздік спикерлерін, 

бизнес-жаттықтырушыларды тарта отырып, өз 

ісін ашу және жеке тұлғалық өсу бойынша 

кемінде 5 (бес) мотивациялық тренинг 

ұйымдастыру 

 + + + +  

Ашық аспан астында студенттердің 

интелектуалды әлеуетін дамыту мақсатында 

интеллектуалдық ойындар мен тимбилдинг 

өткізу 

 + +    

Жастардың барлық өзекті мәселелері бойынша 

(әлеуметтік желі арқылы) студенттік ортаға 

тұрақты мониторинг, сауалнама, талдау 

жүргізу  (кемінде 1000 адам) 

+ +     

Студенттер арасында форум ұйымдастыру     +  

Брифинг. Мақалалар топтамасын шығару. 

БАҚ-та сөз сөйлеу. 

     + 

2. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тәуекелдері.  

Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын барынша 

азайту стратегиясы 

студент жастардың 

қызығушылығының төмендігі 

БАҚ ақпарат жиі тарату 

Қатысушылардың кездесуге, 

тренингке уақытылы келмеуі 

Алдын ала хабарласып, уақытты тағы бір рет нақтылау 

Шара өтетін жердің жоспарланған 

уақытта бос болмай қалуы 

Алдын ала хабарласып, тағы бір ескерту немесе басқа 

ғимаратты да жоспарлау 

БАҚ-тың өткізілген шараларды ҚР 

Қоғамдық даму министрлігінің 

қолдауымен «Азаматтық 

бастамаларды қолдау орталығы» 

БАҚ өкілдері, журналистерге ҚР Қоғамдық даму 

министрлігінің қолдауымен «Азаматтық бастамаларды қолдау 

орталығы» КЕАҚ туралы бірнеше мәрте ескерту 



КЕАҚ-ның ұйымдастыруымен 

өткендігін көрсетпеу 

Ашық аспан астында 

ұйымдастырылатын Тимбилдинг, 

интеллектуалдық ойындардың 

жоспарланған күнде 

ұйымдастырылмай қалуы 

Ауа-райын 3 күн бұрын тексеру немесе «Азаматтық 

бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ менеджерлеріне басқа 

күнге ауысатындығын ескерту 

Тренерлердің келмей қалуы 

(денсаулық, отбасы) 

Кездесуді басқа күнге ауыстыру, өкілдермен 1 күн бұрын 

байланысқа шығу 

3. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама қызметінің баспасөз ақпарат 

құралдарында (ары қарай – БАҚ) жариялануы. 

Ақпараттық өнім 

(мақала, видеоролик, 

баннер, пост, 

бюллетень және т.б.) 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарлама кезіндегі 

ақпараттық өнімдердің 

саны 

Жарықтандыру арналары 

(теледидар, баспа басылымдары, 

интернет-порталдар, өз веб-

сайты, әлеуметтік желілер, 

радио, пошта жәшіктері және 

т.б.) 

Ақпараттың 

таралуы 

жиілігі 

Мақала  5 тен кем емес mangystaumedia.kz, 

mangystauzhastary.kz сайттары, 

аймақтық газеттер 

 

2 айда 1 рет 

Афиша  7 ден кем емес қоғамдық қордың  

әлеуметтік желі парақшасы 

1 айда 1 рет 

Пост  6 ден кем емес қоғамдық қордың  

әлеуметтік желі парақшасы 

2 айда 1 рет 

Мақалалар 

топтамасы 

1 ден кем емес қоғамдық қордың  

әлеуметтік желі парақшасы 

6 айда 1 рет 

Сұхбат  1 ден кем емес Аймақтық теле бағдарлама 6 айда 1 рет 

      10. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы.  

Қаржыландыру аяқталғаннан кейін қызметті жалғастыру және 

(немесе) нәтижелерді насихаттау мүмкіндігі 

Қаржыландыру аяқталғаннан 

кейін қызметті жалғастыру 

мүмкіндігі басым.  

Тұрақтылықты қамтамасыз ету және (немесе) нәтижелерді одан 

әрі насихаттаудағы ұйымның рөлі қандай 

1. Маңғыстау облысындағы 

ЖОО және ОАОО студенттік өзі 

өзі басқару ұйымдарының 

қауымдастығы өз жұмысын 

жандандырады 

2. Көшбасшы студенттердің 

базасы жасақталады.  

3. «ҮЗДІК СПОРТТЫҚ ОҚУ 

ОРЫН» аталымы бойынша 

байқау ұйымдастырылады. 

4. «Жыл студенті-2022» 

байқауы өткізіледі. 

5. Студент жастардың 



қатысуымен мотивациялық 

тренинг өткізіледі. Тренингке 

қатысқан 125 қатысушының кем 

дегенде 10% -ның 

көзқарастарының өзгеруіне, 

өмірге деген құлшыныстарының 

оянуына, өз уақыттарын тиімді 

пайдалануына себепкер болады.  

6. Жастардың барлық өзекті 

мәселелері бойынша (әлеуметтік 

желі арқылы) студенттік ортаға 

тұрақты мониторинг, сауалнама, 

талдау жүргізіледі  (кемінде 1000 

адам) 
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