


5-қосымша 
Нысан 

 
Кімге: "Азаматтық 
бастамаларды қолдау орталығы" 
коммерциялық емес акционерлік 
қоғамына 
Кімнен: «Логос Атырау» қоғамдық қоры 
(сұраныс берушінің толық 
атауын көрсету) 
 

Үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына қатысуға өтініш 
 

Осы өтінішті бере отырып «Логос Атырау» қоғамдық қоры (ұйымның толық атауын көрсету) 
(ары қарай – өтініш беруші) 

 "Халық арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру" (бекітілген Жоспарға 
сәйкес гранттың тақырыбы мен бағытын көрсету) грант тақырыбы бойынша үкіметтік емес 
ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына (арықарай – конкурс) қатысуға тілек білдіреді және 
конкурс шарттарына сай әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға 
келісім береді. 

Өтініш беруші осы арқылы Өтінімнің ішіндегі барлық ақпараттың шынайы екендігін, шынайы 
фактілерге сәйкес келетінідігін растайды және кепілдік береді, және өзінің құзыреттілігі, біліктілігі, 
сапалық және басқа сипаттамалары туралы жалған ақпарат беру, авторлық және сабақтас 
құқықтарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген басқа да 
шектеулерді сақтау үшін жауапкершілік туралы хабардар екендігін білдіреді. Өтініш беруші жалған 
ақпарат беру үшін толық жауапкершілікті өз мойнына алады.  

 
Директор                                     _______                  Шайхиева Б.К   
(ұйым жетекшісінің лауазымы) (қолы)                    (қолтаңбаның толық жазылуы) 
 
 
Толтырған күні "____" ________________20___жыл 
_________________________________________________ 
 
 
 
 
* Өтініш берушінің бланкісінде жасалады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
                                                                                                                                                         6-қосымша 
                                                                                                                                                              Нысан 

                                                        Өтініш берушінің сауалнамасы 
 

1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) куәлігі туралы 
анықтамаға немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 
туралы куәлікке сәйкес өтініш берушінің атауы 

«Логос Атырау» 
Қоғамдық қоры 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта тіркеу) 2015.08.01 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі 150140003374 

4 Нақты мекенжайы Сырым Датова 188 

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы ақпарат Қала және ауыл 
жастары 

6. Бірінші басшының (болған жағдайда) тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, 
байланыс нөмірлері мен электронды мекенжайы 

Директор 
Шайхиева Б.К 
8 707 975 36 80 
Biser8888@mail.ru 
 

7. Бас есепшінің (болған жағдайда) тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, 
байланыс нөмірлері (ұялы телефон нөмірімен қоса), электронды 
мекенжайы 

Баярова А.Е 
8 702 310 7844 
@ainagul-1905@mail.ru 

8. Еңбек ресурсы барлығы: 
Оның ішінде: 

 

 Штаттағы қызметкерлер 6 

 Шақырылған мамандар 2 

 Волонтерлер 5 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                   7-қосымша 
                                                                                                                                             Нысан  

 

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 
 
      1. Ұсынылатын әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның ұйымның 
жарғылық қызметіне сәйкестігінің негіздемесі. 
      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 
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 

2018 ж. «SmartAna» жобасы Атырау облысы  «Samruk Kazyna 
Trust» 
ұйымдастыруымен 
өткен «Үздік 
әлеуметтік жоба» 
байқауының 
жеңімпазы, 
балаларға 
арналған актерлік 
шеберлік, 
ағылшын 
курстары, 
қолөнер, аналарға 
арналған көпшілік 
алдында сөйлеу, 
мамандармен 
кездесу, сурет 
салу тегін 
шеберлік 
сағаттары 
ұйымдастырылған 
әлеуметтік жоба 

Бала күтімінде 
отырған жас 
аналардың уақытын 
тиімді пайдаланып, 
балалармен бірге  
шығармашылықпен 
айналысуға 
мүмкіндік беру, 
жаңа дағдылар 
арқылы босанудан 
кейінгі депрессия, 
жас отбасылардың 
ажырасуының 
алдын алу. 
Балаларға арнап 
актерлік шеберлік, 
ағылшын курстары, 
қолөнер, аналарға 
арнап көпшілік 
алдында сөйлеу, 
мамандармен 
кездесу, сурет салу 
тегін шеберлік 



сағаттары 
ұйымдастырылды. 

2021 ж. «Бизнес және жеке 
бренд дамыту» 
жобасы 

Атырау облысы  Жас және жаңа 
кәсіпкерлердің 
жеке брендін 
қалыптастырып, 
кәсіптерін 
әлеуметтік 
желілерде 
дамытып, орташа 
чек бағасын 
көбейтіп, 
танымалдылыққа 
ие болуына әсер 
еттік 

Атырау облысы 
кәсіпкерлері 
команданың берген 
білімі арқылы 
кәсіптерін онлайн 
жүйеде дамытып, 
танымалдылығын 
арттырып, 
табыстарын 
көбейтті. Сондай-ақ 
команда көмегінің 
арқасында қызмет 
алушымыздың бірі 
Мемлекет 
басшысының  
қатысуымен өткен 
«Азаматтық форум 
2021» форумына 
шақырту алды. 
Өйткені оның 
жұмысы 
командамыздың 
қолдауымен 
әлеуметтік желі 
арқылы күллі 
Қазақстандықтарға 
таныстырылды. 

2019 ж «Алақай Атырау» 
театры 

Атырау облысы 2016 жылы ТШО 
компаниясының 
қолдауымен 
«Yntymak» 
ұйымының 
ұйымдастыруымен 
өткен «Үздік 
әлеуметтік жоба» 
байқауынан 1 
орын иеленіп,  
«Жарқыра» 
жобасының ақтық 
мәресіне жолдама 
алды. «Нұр Отан» 
партиясының 
ұйымдастыруымен 
өткен  «Үздік 
әлеуметтік жоба 

Театрда 30-ға жуық 
жастар 
шығармашылықпен 
айналысып, кәсіби 
мамандардан білім 
алып, тәжірибе 
жинауына 
мүмкіндік берді. 
Аула клубтарында, 
балалар үйлері, 
сауықтыру 
орталықтарында, 
парктерде тегін 
қойылымдар 
қойылып, аз 
қамтылған, 
мүмкіндігі шектеулі 
балаларға 



2018»  байқауында 
облыс әкімінің 
алғыс хатымен 
марапатталды. 
Әлеуметтік 
кәсіпкерлікке 
арналған «Iseed»,  
«SapUp 2018»,  
«Менің арманым» 
ақтық байқауына 
жолдама алып,  
«Алақай Атырау» 
театрының 
жастары Астана 
қаласында өткен 
Рспубликалық  
«Менің арманым» 
байқауының ақтық 
байқауына 
қатысты. 
«Азаматтық 
форум 2018» 
аясында 
ұйымдастырылған 
«Үздік әлеуметтік 
жоба» 
байқауының 
жеңімпазы атанды 

мультипликациялық 
кейіпкерлер, 
ертегілер мен 
қойылымдар 
көмегімен достық, 
сыйластық, 
сүйіспеншілік, 
еңбекқорлықты 
насихаттап, тәлім-
тәрбие беруге үлес 
қосты. Сонымен 
қатар 
қайырымдылық 
шараларын өткізеді. 

 
2019 ЖЫЛ 

«Логос Атырау» 
қоғамдық қор 
басшысы Шайхиева 
Б.жастарға арналған 
Zhasproject жобасында 
Эксперт,Самғау, Іскер 
ана, аудандарға жоба 
жазу және әлеуметтік 
жобаларға қатысу 
бағытында семинар 
тренингтер 

Атырау обл Алғыс хаттар 
иеленді. «Атырау 
облысы 
жастарының 
Алтын кітабы» 
жинағына енді. 

 

2020 жыл «Birgemiz.Sabaktastyk» 
қиындыққа тап болған 
жастарды ортаға 
бейімдеу бағытында 
мастер-кластар, 
семинарлар, 
психологялық 
тренингтер және 

Атырау қаласы «Білім және 
ғылым 
министрлігінің » 
алғыс хаты 

 



волонтерлер легін 
жинау, жұмыстарын 
ұйымдастыру 

2020 жыл  Х.Досмұхамедов 
атындағы Атырау 
университетімен 
бірігіп «Инновациядан 
дамуға»  жастарға 
арналған стартап 
конкурсын өткізді 

Атырау қаласы   

2020 жыл «Қаржылық 
сауаттылық» 
тақырыбында онлайн 
марафон 

Атырау облысы «прикаспийская 
коммуна» газеті 
13.04.2020 

 

2020 жыл Пандемия кезінде дәрі 
іздеу және чат арқылы 
психологиялық көмек 
 
Қазақстан 
Респуюликасы 
Парламент мәжілісі 
депутаты 
Б.Мамраевпен бірге 
Атырау 
тұрғындарының 
мәселелерін анықтау 
мақсатында 
кездесулер 

Атырау облысы Әлеуметтік 
желілерде 
жарияланды 

 

2021 жыл «Мүгедектер әлемі» 
қоғамдық бірлестігі 
мүшелері, мүмкіндігі 
шектеулі жандарға 
семинар-тренинг 

   

2022 жыл ҚР білім және ғылым 
министрлігі 
қолдауымен ҚР 
Тәуелсіздігінің 30-
жылдығына балалар 
үйі 
тәрбиеленушілеріне 
онлайн семинар-
тренинг 

Қазақстан Әлеуметтік 
желілерде 
жарияланды 

 

      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). 
 



«ЛОГОС АТЫРАУ» қоғамдық қорының материалдық-техникалық базасында әлеуметтік жобаны 
жүзеге асыру үшін жалға алынған кеңсеміз бар. Одан бөлек техникалық құралдарымыз бар. Оның 
ішінде: ноутбук, проектор, тікелей эфирлерді өткізуге арналған, құрылғылармен жабдықталған 
арнайы орын  және интернет бар.  
 
      4. Өтініш берушінің жобалық тобының құрамы (жобаланған әлеуметтік жоба және (немесе) 
әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға тартылатын қызметкерлер). 

  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 

Шайхиева 
Бибігүл 
Какимжанқызы 

Басшы Х.Досмұхамедов атындағы 
АТМУ Жастар саясаты Атырау 
облысы «Жастар төлқұжаты» 
авторы, жастарға арналған 
«ISPACE» бизнес инкубатор 
жобасының басшысы,                
«Iseed»,  «Табысқа жеткізер 
төлқұжат»,  «Атамекен» 
кәсіпкерлер палатасының 
«Бастау бизнес» және  «Бизнес 
мектеп»   жобаларының негізін 
қалаушы, бизнес тренер, 
халықаралық дәрежедегі 
сертификатталған коуч. Жас 
аналар мен балалардың  
уақыттарын тиімді 
пайдалануына, 
шығармашылықпен айналысуға 
мүмкіндік беретін «СмартАна» 
жобасының авторы , жастардың 
шығармашылықпен айналысып, 
өз таланттарын кәсіби түрде 
шыңдауға мүмкіндік беретін 
және қайырымдылық 
шараларына үлкен үлес қосуға 
арналған   «Алақай-Атырау» 
жастар театрының негізін 
қалаушы 

12 жыл Жастарды 
кәсіпкерлік 
дағдыларға үйретіп, 
жобаларды жазу, 
жүзеге асыру және 
қаржыландыру 
көздерін көрсету. 
Студенттерге 
тәжірибе алмастыру 
және табысты 
кәсіпкерлер 
арасынан үздік 
тәлімгерлерді тарту. 
Студенттік  іс-
шараларды , 
тақырыптық 
көрмелерді ашық 
ауадағы 
концерттерді, 
қайырымдылық 
шараларды, 
семинарларды, 
тренингтерді 
ұйымдастыру және 
өткізу. Жастарды 
тәрбиелеудің 
стратегиялық 
бағдарламаларын 
әзірлеуге қатысу. 
Үкіметтік  емес 
ұйымдармен, жастар 
саясаты мәселелері 
басқармасымен, 
«Нұр Отан» ХДП, 
«Жас Отан» жастар 
қанатымен, БАҚ-пен 



өзара бірлесе жұмыс 
жасау. 
ҮЕҰ-мен, бизнес 
орындары, аймақтық 
департаменттермен, 
халықаралық 
кәсіпкерлік 
бағдарламаларымен  
танвыстыру, 
ынтымақтастық 
орнату. Университет 
кафедраларының, 
сыртқы тапсырыс 
берушілердің 
тапсырысы бойынша 
әлеуметтік 
зерттеулер жүргізу 
бойынша 
жұмыстарды 
ұйымдастыру. 
 

Баярова 
Айнагүл 

Бухгалтер «Кәсіби есепші» 
сертификатталған  

12 жыл Қаржының дұрыс 
жұмсалуын және 
құжаттарын 
жасақтау , есеп 
тапсыру 

Ғарифуллаева 
Гүлбану 
Асылбекқызы 

Координатор Мемлекет басшысының 
қолдауымен шағын және орта 
бизнесті дамытуға бағытталған 
«Zhasproject» жобасының 
Атырау облысынан 
телевизиялық нұсқасының 
ашылуына үлес қосып, жүзеге 
асырды. 2019 жылы жобаның 
өңірде танылуына зор үлес 
қосты. 1 млн. теңгеге дейін 
грант ұтуға ат салысқан жоба 
қатысушыларын және 
жеңімпаздарын көгілдір экран 
арқылы көрерменге көрсетті. 
Жастардың өз әлеуметтік 
ортасындағы нақты мәселені 
шешуге бағытталған жобаларды 
халыққа насихаттады.2016 
жылдан бері облыста әлеуметтік 
кәсіпкерлікті дамытуды қолға 
алған  «Жарқыра» 
бағдарламасының  телевизиялық 

10 жыл Мемлекет 
басшысының 
қолдауымен және 
мемлекеттен 
берілген 
мүмкіндіктер 
арқылы жастарға 
бағыт-бағдар беру,  
шағын және орта 
бизнестерін ашуға 
және дамытуға 
септігін тигізу, 
көмектесу. 
Жастардың қоғамда, 
әлеуметтік ортада 
қандай да бір 
мәселелерін шешуге 
көмектесу. Оларға 
білім, қаржы және 
тәжірибе беру 
бойынша ақпараттар 
тарату.Жастарға 



нұсқасының  эфирден көрінуіне 
зор үлес қосты. Жобаның 
қаржылай қолдаушысы 
«Теңізшевройл» ЖШС-і болды. 
Жоба барысында жеңімпаз 
болған  13 жобаның әр 
жұмысын халыққа  облыстық 
“Атырау”  телеарнасы арқылы 
көрсетіп, насихаттап отырды. 
Атырау қаласындағы «Өз 
ісімнің білгірімін» деген 
жандарды облыстық телеарна 
арқылы “Үздік” деген жоба 
арқылы танытуға ат салысты. 
Жас мамандарға экран арқылы 
мотивация беріп, арнайы 
мамандар арқылы үздіктерді 
анықтатты. 

арналған жобалар 
арқылы кәсіби 
мамандарды шақыра 
отырып, жастарға 
жол ашу. Олардың 
мемлекеттен 
берілген 
мүмкіндіктерді 
пайдалануға 
арналған іс-
шараларды 
ұйымдастыру. 
Келісімшарт 
негізінде сыртқы 
тұтынушыларға 
әдістемелік, 
сараптамалық кеңес 
беру қызметтерін 
көрсету 

Маратова 
Бекзат 
Ғажапбекқызы 

Координатор Махамбет атындағы Атырау 
жастар театрының жанынан 
құрылған, Атырау жастар 
театырының алғашқы 
құрушыларының бірі.  
 
Атырау облыстық 
телеарнасында жас мамандарға 
экран арқылы мотивация беріп, 
арнайы мамандар арқылы 
үздіктерді анықтайтын “Үздік” 
жас таланттар тележобасының 
авторы, редакторы болды. 
 
 Тұңғыш Президенттің “Рухани 
жаңғыру, болашаққа бағдар“ 
бағдарламасына сәйкес Менің 
Қазақстаным” респбуликалық 
патриоттық, жастарға ел мен 
жерді тануға, еліміздің қадір-
қасиетін насихаттайтын 
телехабардың авторы болды.  
  
“Жүректен жүрекке “ қоғамдық 
қайырымдылық қорының 
еріктісі болды 
 
“Рухани жаңғыру” 
бағдарламасына сәйкес 

10 жыл Мемлекет 
басшысының 
қолдауымен және 
мемлекеттен 
берілген 
мүмкіндіктер 
арқылы жастарға 
бағыт-бағдар беру,  
шағын және орта 
бизнестерін ашуға 
және дамытуға 
септігін тигізу, 
көмектесу. 
Жастардың қоғамда, 
әлеуметтік ортада 
қандай да бір 
мәселелерін шешуге 
көмектесу. Оларға 
білім, қаржы және 
тәжірибе беру 
бойынша ақпараттар 
тарату.Жастарға 
арналған жобалар 
арқылы кәсіби 
мамандарды шақыра 
отырып, жастарға 
жол ашу. Олардың 
мемлекеттен 
берілген 



Атыраудан шыққан, бірақ 
бүгінде әлемге, Қазақстанға 
есімі мәлім болған жандар 
туралы республикалық “ 
Атырау перзенті” 
тележобасының редакторы. 

мүмкіндіктерді 
пайдалануға 
арналған іс-
шараларды 
ұйымдастыру. 
Келісімшарт 
негізінде сыртқы 
тұтынушыларға 
әдістемелік, 
сараптамалық кеңес 
беру қызметтерін 
көрсету 

Сарсембиева 
Жанаргүл 
Әлібекқызы 

Координатор 2021 жылдан бастап, командада 
СММ мамандарын оқытуда 
арнай спикер, өзінің арнайы 
фото-видео студиясы бар. 
«Жеке бренд» жобасында  
кәсіпкерлердің кәсібін 
дамытушы эксперт, 
ұйымдастырушы 

2 жыл Мемлекет 
басшысының 
қолдауымен және 
мемлекеттен 
берілген 
мүмкіндіктер 
арқылы жастарға 
бағыт-бағдар беру,  
шағын және орта 
бизнестерін ашуға 
және дамытуға 
септігін тигізу, 
көмектесу. 
Жастардың қоғамда, 
әлеуметтік ортада 
қандай да бір 
мәселелерін шешуге 
көмектесу. Оларға 
білім, қаржы және 
тәжірибе беру 
бойынша ақпараттар 
тарату.Жастарға 
арналған жобалар 
арқылы кәсіби 
мамандарды шақыра 
отырып, жастарға 
жол ашу. Олардың 
мемлекеттен 
берілген 
мүмкіндіктерді 
пайдалануға 
арналған іс-
шараларды 
ұйымдастыру. 
Келісімшарт 
негізінде сыртқы 



тұтынушыларға 
әдістемелік, 
сараптамалық кеңес 
беру қызметтерін 
көрсету 

      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 

2015 жыл «Таланттар 
әлемінде» 

фестивалі және 
театр жұмысын 
ұйымдастыру 

 

Атырау қалалық 
Жастар орталығы 

925000 Жобаға 200 жас 
қатысып, 5 талантты 
жас республикалық 
жобаға жолдама 
алды. «Шаңырақ» 
балалар үйінде, 
кәмелеттік жасқа 

толмаған балаларды 
бейімдеу 

орталығында 200-ге 
жуық бала жол 

ережелері туралы 
тамашалап, 

мағлұмат алды. 
Алмагүл шағын 

ауданы, 
Н.Жантөрин 
атындағы 

филармония, 
С.Қазыбаев балалар 

үйі,кәмелеттік 
жасқа толмаған 

балаларды бейімдеу 
орталығында, 
балаларды 
сауықтыру 

оралығында 300-ге 
жуық бала ертегі 
тамашалады. «Нұо 
Отан» партиясы 

«Бақытты балалық 
шақ» жобасы 



аясында көп балалы 
отбасылар 
балаларына 
ертеңгілік 

ұйымдастырылды. 

2016 жыл «Атырау облысы 
жастары 

төлқұжаты» 
жобасын жүзеге 

асыру 
 

Атырау облысы Жастар 
саясаты басқармасы 

2000000 Атырау қаласы мен 
7 аудан жастарына 
социологиялық 
зерттеулер 
жүргізіліп, нақты 
проблемалары 
анықталды. 100 дана 
паспорт 
дайындалды. 
Сараптама жасалып, 
мемлекеттік 
органдарға 
ұсыныстар берілді. 

2017 жыл Жастар арасында 
социологиялық 
зерттеу жүргізу 

Атырау облысы Жастар 
саясаты басқармасы 

500000 Атырау қаласы мен 
7 аудан жастарына 
социологиялық 
зерттеулер 

жүргізіліп, нақты 
проблемалары 
анықталды. 

Сараптама жасалып, 
мемлекеттік 
органдарға 

ұсыныстар берілді 

2018 жыл «Smart ana»  ана 
мен баланы 
дамыту 
орталығы  
жобасы 

 

Samruk kazyna trust 500000 40-қа тарта көп 
балалы және 

жалғызбасты аналар 
әр түрлі тақырыпта 
тегін шеберлік 

сағатына қатысты. 
30-ға жуық бала 
актерлік өнер, 

қолөнер 
бұйымдарын 

жасаудан шеберлік 
сағаттарына 
қатысты. 

 
 
 

8-қосымша  
Нысан 

 



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

Әлеуметтік жобаның 
және (немесе) 
әлеуметтік 
бағдарламаның 
мақсаты 

Халық арасында Сыбайлас Жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру 
бағытында кешенді іс-шаралар өткізу 

Әлеуметтік жобаның 
және (немесе) 
әлеуметтік 
бағдарламаның 
міндеттері 

 ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын түсіндіру бағытында 
Жастардың құқықтың сауаттылығын арттыру  

Ұсынылатын іс-
шаралар 

Жастардың құқық қорғау органдарымен кездесуі  «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» заңын талқылау 
 
 
Tik tok әлеуметтік  желісі арқылы  оқу орындарының студенттері арасында 
байқау өткізу (70 жас) 
 
10 мың және 20 мың теңгелер бейнеленген арнайы анимациялық киімдер 
жасақтап, жастар көп шоғырланатын орындарда 2000 дана таратпа 
материалдарын ұйымдастыру. 
 
Жастар арасында жемқорлықтың орын алуының негізгі жағдайлары 
тақырыбында блиц-опрос жүргізу 
 
«Жемқорлықсыз болашақ» тақырыбында мектеп және колледж оқушылары 
арасында суреттен байқау ұйымдастыру, хэштег арқылы әлеуметтік желіге 
жариялау 
 
Жастарға ой салу мақсатында театр сахнасы арқылы сыбайлас жемқорлыққа 
жол берген жағдайда, оның салдарын бейнелейтін спектакль ұйымдастыру 
 
Жемқорлықтың салдары жөнінде эфирлер өткізу 
 
Арнайы бейнеролик дайындап, әлеуметтік желілер арқылы тарату 
 
«Жемқорлыққа жол жоқ» тақырыбында флешмоб ұйымдастыру 
 
 

Аумақтық қамтылуы Атырау облысы 

Мақсатты топтар Қала және ауыл жастары 

Күтілетін нәтижелер Жастар арасында жаңа көзқарас қалыптастыру, жан-жақты даму, адамды 
ақпаратпен қамту  
 (охват)-5000 жас    

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



Әлеуметтік жоба және (немесе) 
әлеуметтік бағдарлама бағытталған 
мәселелер бойынша ағымдағы 
жағдайдың сипаттамасы 

1.Жастардың  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» заңын дұрыс білмеуі 
2.Жастардың нақты бағытының болмауы, еліктеушілік, 
үкіметке  негізсіз наразы болу; 
3.Оқу орындарында  жастарда жемқорлықсыз сананы 
қалыптастыруға арнайы іс-шаралардың болмауы 
4.Жастарды шабыттандыратын мотивациялық бағыт-
бағдардың аз болуы 
 

Статистикалық деректерге және (немесе) 
зерттеу деректеріне, соның ішінде өз 
зерттеулеріне сілтеме 

 

Мақсатты топтың қажеттіліктерін 
анықтау бойынша жұмыс туралы ақпарат 
(қажеттіліктерді бағалау) 

Әлеуметтік желілерде сауалнамалар 

      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 

Қала және ауыл жастары 5000 14-29 1. Сыбайлас-жемқорлық” деген 
ұғымды түсіндіріп, пайда 
болу    жағдайлары жайлы 
түсінік  қалыптастыру. 

2. Өз көзқарастарын білдіріп, 
дүниетанымдарын кеңейту. Өз 
ойларын еркін жеткізе білу 
қабілеттерін дамыту 

3. Өз мемлекетіне жауапкершілікпен 
қарау және әділдікке тәрбиелеу. 
Патриоттық тәрбие қалыптасады 

 

       
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 

Мемлекеттік органдар Шара ұйымдастыру кезінде 
административті қолдау  

Жастар ресурстық орталығы Жастардың басын біріктіріп, 
ақпарат беруге, мәлімет 
таратуға серіктес болады 

БАҚ  (СМИ) Халықты ақпараттандыруға, 
жарнамалауға әсер етеді 



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

Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай өлшенеді 

Атырау облысы Жастары  Анкета, фокус группа, отзывтар, тікелей эфирлер 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Жастардың сыбайлас 
жемқорлық туралы 
білімін анықтау 

Фокус 
группамен 
жұмыс 

Жауаптары хаттамаға 
тіркеледі 

 2 рет 

Жүргізіліп жатырған 
шаралар бойынша 
кері байланыс 

сауалнама Қорытынды 
шығарылады 

   2рет 

 
 
 

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

 Іс-шара 

Ай сайын Жастардың құқық қорғау органдарымен кездесуі  «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заңын талқылау 

қыркүйек Tik tok әлеуметтік  желісі арқылы  оқу орындарының студенттері 
арасында байқау өткізу (70 жас) 
 

Айына 1 рет 10 мың және 20 мың теңгелер бейнеленген арнайы анимациялық 
киімдер жасақтап, жастар көп шоғырланатын орындарда 2000 
дана таратпа материалдарын ұйымдастыру. 
 
 



Қазан-қараша  Жастар арасында жемқорлықтың орын алуының негізгі 
жағдайлары тақырыбында блиц-опрос жүргізу 
 

қыркүйек   
«Жемқорлықсыз болашақ» тақырыбында мектеп және колледж 
оқушылары арасында суреттен байқау ұйымдастыру, хэштег 
арқылы әлеуметтік желіге жариялау 
 

Айына 1 рет Жастарға ой салу мақсатында театр сахнасы арқылы сыбайлас 
жемқорлыққа жол берген жағдайда, оның салдарын бейнелейтін 
спектакль ұйымдастыру 
 

Айына 1 рет  Жемқорлықтың салдары жөнінде эфирлер өткізу 

Тамыз-қараша Арнайы бейнеролик дайындап, әлеуметтік желілер арқылы 
тарату 
 

Қараша «Жемқорлыққа жол жоқ» тақырыбында флешмоб ұйымдастыру 

       
 

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

Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын барынша азайту 
стратегиясы 

Жастар 
орталықтарының, 
билік өкілдерінің, 
орта және жоғары 
оқу орындарының 
қолдамауы 

Алдын-ала хат жіберу; 
Меморандумға қол қою; 
Жобаны презентациялау; 

    
5. 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 

Видеоролик 1 дана Ю туб, теледидар, радио Айына 1 рет 

Мақала  1 дана Баспа басылымдары, сайт қараша 

Пост 4 пост Әлеуметтік желілер Айына 1 рет 

Тікелей эфирлер 4 тікелей эфир Блогерлер, Қоғамға сенімді 
өкілдердің пікірі 

Айына 1 рет 



Бюллетень 2000 дана Арнайы киімдер арқылы тарату Айына 1 рет 

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

Қаржыландыру аяқталғаннан кейін қызметті жалғастыру және (немесе) 
нәтижелерді насихаттау мүмкіндігі 

Сайт қалыптастыру, 
әлеуметтік желілердегі 
ақпарат 

Тұрақтылықты қамтамасыз ету және (немесе) нәтижелерді одан әрі 
насихаттаудағы ұйымның рөлі қандай 

Үнемі жастарға қолдау 
көрсету 



   9-қосымша  
Нысан 

 



Әлеуметтік жобаны және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны іске асыру бойынша 

шығыстардың сметасы 

 

 



Өтініш 
беруші (өз 
салымы)

Қоса 
қаржыла
ндыруды
ң басқа 
көздері

Грант 
қаражаты

1 Әкімшілік шығындар: 1270000,00 1270000,00

1) жалақы, оның ішінде ай 12 78085 937020 937020

1) зейнетақы жарнасы Ай
21000

2) әлеуметтік салық және 
әлеуметтік аударымдар

Ай 23571

3) міндетті медициналық 
сақтандыру

Ай
10500

4) банк қызметтері ай 4 4500 18000 18000

5) байланыс қызметтерін төлеуге 
арналған шығыстар

ай 4 5000 20000 20000

6) коммуналдық қызметтер және 
(немесе) пайдалану шығыстары

7) үй-жайды жалға алуды 
төлеуге арналған шығыстар

ай 4 50000 200000 200000

8) шығыс материалдары, негізгі 
құралдарға қызмет көрсетуге 
және оларды ұстауға қажетті 
тауарларды сатып алу және 
басқа да қорлар, оның ішінде:

Спектакльге арнап декорация 
дайындау

шт 4 10000 40000  400000

9) өзге де шығыстар, оның 
ішінде:

10 және 20 мың теңгелік купюра 
бейнеленген аниматорлық киім 

тіктіру 

2
Материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету, оның ішінде:

300000

300000

Ноутбук  1  300000  300000  300000

3 Тура шығыстар: 1430000 1430000

1) 1-іс-шара

қызметтік іссапарларға арналған 
шығыстар, оның ішінде:

 7  10000 70000  70000

тәуліктік ақы (іссапарлардың 
және адамдардың санын, адам-
күнін көрсету)

тұру (іссапарлардың және 
адамдардың санын, адам-күнін 
көрсету)

Қаржыландыру көздері

шт 2 47490 94980 94980

№ Шығыстардың бабтары*
Өлшем 
бірлігі

Саны
Құны, 
теңгемен

Барлығы, 
теңгемен



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      _______________________________ 
      * Шығыстар әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның күнтізбелік 
жоспарына сәйкес барлық іс-шаралар бойынша ажыратылады. Әлеуметтік жоба және (немесе) 
әлеуметтік бағдарламаға байланысты жоғарыда баяндалған шығыс түрлерінің барлығы сметада 
көрініс табуы міндетті емес. Шығыс баптарын толықтыруға іс-шараның қажеттіліктеріне 
байланысты жол беріледі. 
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