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Кімге: "Азаматтық 

бастамаларды қолдау орталығы" 

коммерциялық емес акционерлік 

қоғамына 

Кімнен: «Түпқараған жастары» жастар 

қоғамдық бірлестігінен  

 

Үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына қатысуға өтініш 

 

Осы өтінішті бере отырып  «Түпқараған жастары» жастар қоғамдық бірлестігі ары 

қарай – өтініш беруші) «Әлеуметтік жобаларды іске асыруға арналған шағын гранттар» 

грант тақырыбы бойынша үкіметтік емес ұйымдарға берілетін гранттар конкурсына (ары 

қарай – 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 келетіндігін 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.  

 

 

 «Түпқараған жастары» жастар  

           қоғамдық бірлестігінің төрағасы     Н.С.Мағдатов  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6-қосымша 

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 

«Түпқараған жастары» 

жастар қоғамдық 

бірлестігі 

2. Мемлекеттік тіркеуден өткен күні (қайта тіркеу) 30.09.2014 жыл 

3. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі 140940029078 

4 Нақты мекенжайы Қазақстан Республикасы, 

Маңғыстау облысы, 

Ақтау қаласы, 6 шағын 

аудан, «Арман» ЖРО 2 

этаж, 1 кабинет. 

 

5. Өтініш берушінің мақсатты тобы туралы ақпарат Маңғыстау облысының 

жастары 

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

лауазымы, байланыс нөмірлері мен электронды мекенжайы 

Мағдатов Наурызбек 

Серікұлы, төраға 

+77084042340 

tupkaragan_jastari@mail.ru  

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

байланыс нөмірлері (ұялы телефон нөмірімен қоса), электронды 

мекенжайы 

Қыдырбаев Нұрболат 

Жетібайұлы, есепші 

+77022891984 

nurbo_84@mail.ru   

8. Еңбек ресурсы барлығы: 

Оның ішінде: 

17 

 Штаттағы қызметкерлер 2 

 Шақырылған мамандар 1 

 Волонтерлер 15 

   

«Түпқараған жастары» жастар 

қоғамдық бірлестігінің төрағасы                             Н.С.Мағдатов 
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7-қосымша 

 

Өтініш берушінің әлеуеті туралы ақпарат 

 

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

жарғылық қызметіне сәйкестігінің негіздемесі 

 

«Түпқараған жастары» жастар қоғамдық бірлестігі 2014 жылдан бері жастар саясатын 

дамыту мен қолдау, азаматтық қоғамды дамыту мақсатында  қызмет атқарып келеді.              

Бірлестік қызметінің басты мәні – жастар саясатын дамыту және жастар бастамаларын 

қолдау.                                                             

Бірлестік қызметінің мақсаты – жастардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау, 

жастардың жұмысқа орналасуына жәрдесу, жастар бойындағы шығармашылық қабілетін 

дамыту, жастар кәсіпкерлігін қолдау, дамыту.  

 

Жарғылық мақсаттарына жету үшін Бірлестік қызметтің келесі түрлерін жүзеге асырады:  

  

- жобаларды өз еркімен әзірлеу және іске асыру;  

- заңдар, тұжырымдамалар жобаларын, мемлекеттік және өңірлік әлеуметтік 

маңызды жобаларды, өңірді дамыту жөніндегі бағдарламаларды, жобаларды іске 

асыру;  

-  жастардың қабілеттерін, шығармашылық, зияткерлік, рухани әлеуетін дамыту 

үшін жағдай жасау;  

- мемлекеттік бағдарламаларды, жобаларды іске асыру, ұйымдастыру;  

- мемлекеттік, жеке меншік және үкіметтік емес ұйымдармен, бұқаралық ақпарат 

құралдарымен өңірдің қоғамдық дамуының барлық бағыттарында әлеуметтік 

маркетингі ұйымдастыру және өткізу бойынша өзара іс-қимыл (әлеуметтік 

зерттеу, әлеуметтік үдерістер мониторингі) 

- бірлестік қызметіне қатысты және іске асырылып жатқан ағымдағы 

бағдарламаларға сай іс-шаралар, соның ішінде конференциялар, семинарлар, 

қоғамдық тыңдаулар, дөңгелек үстелдер, әңгімелер, сұхбаттар, фестивальдер, 

жәрмеңкелер, көрмелер, үйірмелер, шеберлік кластар және заңмен тыйым 

салынбаған іс-шаралар ұйымдастыру;  

- мемлекеттік бағдарламалар, жобаларды насихаттау;  

 

     Бірлестік және бірлестік төрағасы 2014 жылдан бері Республикалық, өңірлік консультативтік-     

      кеңесші құрылымдарда мүше ретінде қызмет атқарып келеді. Атап айтқанда: 

 Республикалық жастарды қолдау жөніндегі кеңес мүшесі (Кеңестің мақсаты 

жастардың мәселелерін республика көлемінде шешілуіне жұмыстану, тоқсан 

сайын кеңес жоспары бойынша министрлердің жұмыстарына өз ұсыныстар 

білдіру)  

 Маңғыстау облысы әкімі жанындағы жастар ісі жөніндегі облыстық кеңес мүшесі 

(Кеңес өңір бойынша жастардың мәселелерін шешілуге арналған алаң, кеңесте 

облыс әкіміменбірге жастар мәселелері қаралады)  

 Маңғыстау облысы әкімі жанындағы кәмелетке толмағандардың ісі және олардың 

құқықтарын қорғау жөніндегі облыстық комиссия (Комиссия тоқсан сайын өңір 

бойынша жұмыс атқарады)  



 Маңғыстау облыстық мәслихаты жанындағы  бюджеттік комиссия (Комиссия 

өңірде іске асырылатын бюджет бойынша жұмыстарға бақылау жүргізу, 

ұсыныстар беруге арналған алаң)  

 «Amanat» партиясы жанындағы жастарды қолдау жөніндегі кеңестің төрағасы 

(Кеңестің жұмыс жоспары бойынша тоқсан сайын жастарға арналған мәселелер 

тыңдалады)  

 «Amanat» партиясы жанындағы азаматтық қоғамды дамыту мен мәдениетті 

қолдау бағытындағы «Miras» кеңесі мүшесі (Кеңес азаматтық қоғам мен 

мәденниетті дамыту бойынша арналған алаң)  

 

2. Өтініш берушінің грант тақырыбы бойынша жұмыс тәжірибесі 

 

Әлеуметті

к жоба 

және 

(немесе) 

әлеуметтік 

бағдарлам

аның 

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 

бағдарламан

ың құны 

Әлеуметтік жоба және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның нәтижесі 

2015 Жастарды ұлттық 

құндылықтарға баулу 

және зиялы қауыммен 

жастар арасындағы 

байланысты нығайту іс- 

шараларын 

ұйымдастыру 

 

«Түпқараған 

аудандық ішкі 

саясат және 

тілдерді дамыту 

бөлімі» ММ 

 

Маңғыстау 

облысы 

970 000 (тоғыз 

жүз жетпіс 

мың) 

Жобаға 550 аудан тұрғыны 

қатысты. 120- аудан жасы 

жоба бойынша семинарға 

қатысты. Жастар арасында 

зиялы қауыммен байланыс 

орнату бойынша шаралар 

ұйымдастырылды.  

2016 Азаматтардың 

құқықтық сауаттылығы 

мен құқықтық 

жауапкершілігін 

арттыруға бағытталған 

іс- шаралар өткізу 

«Түпқараған 

аудандық ішкі 

саясат және 

тілдерді дамыту 

бөлімі» ММ 

 

Маңғыстау 

облысы 

370 000 (үш 

жүз жетпіс 

мың) 

Жоба аясында 10-

құқықтық сауаттылықты 

арттыру бойынша семинар 

ұйымдастырылды. Жобаға 

200-ден астам аудан 

тұрғыны қатысты.  

2016 Жастардың бәсекеге 

қабілеттілігін қолдау 

мен дамыту 

«Маңғыстау 

облыстық жастар 

саясаты 

мәселелері 

басқармасы» ММ 

 

Маңғыстау 

3 500 000 (үш 

милиион бес 

жүз мың)  

Жобаның мақсаты-

жастардың бәсекеге 

қабілеттілігін қолдау және 

дамыту, жастарды 

салауатты өмір салтына 

бейімдеу, жастардың 

барлық санаттарын зиянды 



облысы әдеттерден қорғау кезінде 

қолдау көрсету. Жоба 

шеңберінде тиісті 

мемлекеттік органдар мен 

ұйымдарға 10 ұсыным 

әзірленді, сондай-ақ түзеу 

мекемелеріне жазасын 

өтеп жатқан жастарды 

тарту және оларды 

жұмысқа орналастыру, 

нашақорлықпен есепте 

тұрған жастарға 

психологиялық және 

медициналық көмек 

көрсету жөніндегі, жастар 

арасындағы өзекті 

проблемаларды анықтау 

және шешу жөніндегі 

шаралар бойынша 

семинарлар өткізілді. 5 

ақпараттық құрал 

шығарылып, Маңғыстау 

облысының жастары 

арасында таратылды. 

Таралым саны-1000 дана. 

2016 Қызылөзен ауылының 

теніз жағалауын 

абаттандыру 

«Біріккен Ұлттар 

Ұйымының Даму 

бағдарламасы 

шеңберінде 

қаржыландыру»  

 

Маңғыстау 

облысы 

22 580 400 

(жиырма екі 

миллион бес 

жүз сексен 

мың төрт жүз) 

Жобаның мақсаты-

тұрғындарға теңіз 

жағалауында демалыс 

аймағын салу арқылы қол 

жетімді демалыс үшін 

жағдай жасау. Жоба 

аясында (0,21 га) аумаққа 

дәретхана, мерекелік 

сахна, балалар мен спорт 

алаңы, жазғы волейбол 

аумағы, туристерге 

демалуға арналған орын 

салынып, пайдалануга 

берілді. Бұл жоба 

тұрғындардың тыныс-

тіршілігін жақсартуға, атап 

айтқанда, ауыл 

тұрғындары мен аудан 

қонақтарының бос 

уақытын тиімді өткізу, 

ауыл тұрғындарының өмір 

сапасын арттыру, 

экологиялық мәдениетті 



қалыптастыру, туристерді 

қабылдау арқылы 

қосымша табыс табу. 

2016 жыл Ауыл жастарының 

әлеуеттілігін арттыру 

NCOC 

компаниясының 

демеушілік 

жобасы 

шеңберінде 

 

Маңғыстау 

облысы 

5 346 000 (бес 

миллион үш 

жүз қырық 

алты мың) 

Аталған жоба шеңберінде 

Маңғыстау облысы, 

Түпқараған ауданына 

қарасты ауылдарда өмірлік 

дағыдаларды дамытуға 

арналған 8 семинар, 

кәсіпкерлікті дамытуға 

арналған 3 семинар 

өткізіліп, қатысушылар 

саны 700 жас. Ауыл 

жастары тұлғалық даму, 

қаржылық сауаттылық, 

кәсіпкерлік бағыттарды өз 

дағдыларын дамытты. 

Аталған жоба 

қорытындысы бойынша 

семинарға қатысқан 4 жас 

жастар ұйымын, 30 жас 

кәсіпкерлік нысанын ашып 

өз кәсіптерін дамытуда.  

2017 Халықтың арасында ҚР 

мемлекеттік рәміздерін 

құрметтеу және 

патриотизмді 

қалыптастыруға 

бағытталған іс- 

шараларды жүзеге 

асыру 

«Маңғыстау 

облыстық ішкі 

саясат 

басқармасы» ММ 

 

Маңғыстау 

облысы 

3 500 000 (үш 

миллион  бес 

жүз мың)  

Жоба аясында ҚР Қарулы 

күштері мен ҚР 

Мемлекеттік рәміздерінің 

25 жылдығына арналған іс-

шаралар өткізілді. ҚР 

Мемлекеттік рәміздерін 

қолдану және пайдалану 

саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру 

барысы туралы диск және 

имидждік альбом 

әзірленіп, халық арасында 

таратылды. Жергілікті 

полиция қызметкерлері, ірі 

кәсіпорындар, орта, 

арнайы және жоғары оқу 

орындарының 

басшыларының 

қатысуымен  Ақтау 

қаласында, Түпқараған 

және Мұнайлы 

аудандарында оқыту 

семинарларын өткізді. 500-

ден астам әдістемелік 



құралдар мен үлестірме 

материалдар таратылды. 

Жоба аясында 9075 

адамның қатысуымен 25 

іс-шара өткізілді. 

2017 Мемлекеттік қызмет 

көрсету сапасына 

қоғамдық мониторинг  

«Түпқараған 

аудандық ішкі 

саясат және 

тілдерді дамыту 

бөлімі»  ММ 

 

Маңғыстау 

облысы 

540 000 (,бес 

жүз қырық 

мың)  

Жоба аясында фокус-

топтар алаңдары, сұхбат, 

ашық есік күндері және 

сауалнама секілді 

қоғамдық іс-шаралар 

өткізілді. Сондай-ақ, 

әлеуметтік жобаның 

жаңалығы Түпқараған 

ауданының жаңалықтар 

сайтының ашылуы болды 

akketik.kz сайттың 

"Қоғамдық мониторинг" 

бөлімінде сауалнамалар 

орналастырылды Жоба 

аясында 8 іс-шара 

өткізіліп, 1086 адам 

қатысты. 

2018 Сыбайлас 

жемқорлықтың алдын 

алуға бағытталған іс 

шараларды 

ұйымдастыру мен өткізу 

 

«Түпқараған 

аудандық ішкі 

саясат және 

тілдерді дамыту 

бөлімі»  ММ 

 

Маңғыстау 

облысы 

750 000 (жеті 

жүз елу мың)  

Жоба аясында 883 аудан 

тұрғындарының 

қатысуымен 15 іс-шара 

ұйымдастырылды. Жоба 

жоспарына сәйкес 3 баннер 

орнатылып, 250 таратпа 

материалдары таратылды, 

аудандық газетте 10 

мақала жарияланды. 

2018 CO-working әлеуметтік 

орталығын ашу 

«Samruk-Kazyna 

Trust» КҚ 

500 000 (бес 

жүз мың)  

Қордың қолдауымен 

Түпқараған ауданы Форт 

Шевченко қаласында 

жастарға, аудан 

тұрғындарына арналған 

коворкинг орталығы 

ашылды. Қала 

орталығында ауданы 80 

шаршы метр кеңсе 

орталық ретінде Ж 

жасақталды, сондай-ақ 

апта сайын жастар үшін 

танымдық іс-шаралар 

өткізілді. Бір жыл ішінде 

коворкинг орталығының 

қызметін 300 адам 



пайдаланды.  

2019  Мемлекеттiк әлеуметтiк 

тапсырыс шеңберiнде 

үш тілділікті меңгерту 

аясында мемлекеттік 

қызметшілерді және 

мемлекеттік қызмет 

көрсету ұйымдарының 

қызметкерлерін оқыту 

және тілдерді дамыту 

саласына бағытталған 

іс- шаралар 

ұйымдастыру 

«Түпқараған 

аудандық ішкі 

саясат және 

тілдерді дамыту 

бөлімі»  ММ 

 

Маңғыстау 

облысы 

1 200 000 (бір 

миллион екі 

жүз мың)  

Жоба аясында 9 іс-шара 

өткізіліп, оған 359 

қатысушы қатысты. 2 

бейнеролик түсірілді, 

қаралым саны 2045.  

2020 «Таза қала» 

экологиялық жобасы  

«Маңғыстау 

облыстық 

Азаматтық 

Альянсы» ЗТБ 

500 000 (бес 

жүз мың)  

Жоба аясында  бірлестік 

жанынан «Таза қала» 

еріктілер тобы құрылды, 

әлеуметтік желілерде 

экологиялық топ 

жасақталды.. Халықты 

қоқысты бөлек жинау 

туралы ақпараттандыру 

үшін 10 онлайн кездесу 

ұйымдастырылды. 100 

экобокс сатып алынды, 

олар мектептер, 

балабақшалар және 

мемлекеттік мекемелерге 

таратылды. Жоба 

шеңберінде, әлеуметтік 

желілерде 20 ақпараттық 

пост жарияланды. Жобаға 

ауданның 200 тұрғыны 

қатысты. 

2020 Түпқараған ауданының 

әлеуметтік – 

экономикалық даму 

мүмкіндіктері мен 

қоғамдық – саяси 

ахуалына әлеуметтік 

зерттеулер жүргізу 

«Түпқараған 

аудандық ішкі 

саясат және 

тілдерді дамыту 

бөлімі»  ММ 

 

Маңғыстау 

облысы  

600 000 (алты 

жүз мың)  

Жоба аясында үш тілді 

меңгерген тұрғындардың 

үлесін анықтау және 

Түпқараған ауданының 

тұрғындары арасында 

мемлекеттік органның 

жұмысына қатысты және 

тағы да басқа әртүрлі 

салада 9 зерттеу жүргізлді, 

қатысушылар саны 1000. 

Жоба қорытындысы 

бойынша ұсыныстар 

мемлекеттік органға 

тапсырылды.  



2020 Жастар арасында 

отбасы мен некенің оң 

бейнесін 

қалыптастыруға 

бағытталған іс- 

шараларды өткізу 
«Түпқараған 

аудандық ішкі 

саясат және 

тілдерді дамыту 

бөлімі»  ММ 

 

Маңғыстау 

облысы 

850 000 (сегіз 

жүз елу мың)  

Жоба  аясында 

ұйымдастырылған акцияға 

Ақшұқыр ауылы мен 

Форт-Шевченко қаласынан 

50 жас отбасы қатысты. 

Жастар арасында отбасы 

мен некенің жағымды 

бейнесін қалыптастыру 

үшін әлеуметтік 

бейнеролик жасалып, 

әлеуметтік желілерде 

таратылды. 

«Сана» танымдық клубы 

ашылды, онда мектеп 

оқушылары Е.Өмірбаева 

ардагер ұстаз Гүлсім 

Рамашевамен кездесті. 

Жобаға 300 адам қатысты. 

Жанама қамту 2000 адам. 

2021 Мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс шеңберінде 

отбасы мен некенің 

жағымды бейнесін 

насихаттау, 

адамгершілік 

құндылықтарды 

жаңғырту мен отбасы 

мәртебесін арттыру» 

«Түпқараған 

аудандық ішкі 

саясат және 

тілдерді дамыту 

бөлімі»  ММ 

 

Маңғыстау 

облысы 

2 200 000 (екі 

миллион екі 

жүз мың)  

Жоба аясында 25-тен астам 

іс-шара өткізіліп, жобаға 

1000-нан астам аудан 

тұрғындары қатысты. 

Отбасының құндылығын 

арттыру туралы 

бейнеролик дайындалды 

және әлеуметтік желілерде 

орналастырылды. Аудан 

ауылдарында тұрмыстық 

зорлық-зомбылықтың 

алдын алуға бағытталған 

биллборд шығарылды 

және орнатылды. 

2021 Мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс шеңберінде 

мемлекеттік тілдерді 

дамытуға қолдау 

шаралары» 

« Түпқараған 

аудандық ішкі 

саясат және 

тілдерді дамыту 

бөлімі» ММ 

 

Маңғыстау 

облысы 

650 000 (алты 

жүз елу мың)  

Жобаға 700-ге жуық аудан 

тұрғыны қатысты,  15-тен 

астам іс-шара өткізілді. 

Жоба аясында келесі іс-

шаралар өзге ұлт өкілдері 

арасында "Мен қазақ 

тілінде сөйлеймін" 

байқауы, 

- аудандық бөлім 

қызметкерлері арасында 

«Тілге қызмет елге 

қызмет» шығармалар 

байқауы, 

- Форт-Шевченконың 175 



жылдығына арналған жас 

ақындар байқауы.  

2021  Мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс шеңберінде 

патриоттық тәрбие беру, 

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті 

қалыптастыру 

саласындағы әлеуметтік 

жобаларды іске асыру 

«Түпқараған 

аудандық ішкі 

саясат және 

тілдерді дамыту 

бөлімі»  ММ 

 

Маңғыстау 

облысы 

750 000 (жеті 

жүз елу мың)  

Жоба аясында 15-тен астам 

іс-шара өткізіліп, оған 600-

ге жуық аудан тұрғындары 

қатысты. Сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу 

және оған қарсы күрес 

мақсатында аудандық 

«Ақкетік арайы»  газетінде 

5 мақала жарияланды. 

Мемлекеттік қызметтің 

имиджін жақсартуға 

бағытталған мастер-класс 

өткізілді. 6 полиграфиялық 

баннер шығарылып, аудан 

бойынша елді мекендерге 

орналастырылды. 

2021  Халық арасында 

патриотизмді 

қалыптастыруға және 

ҚР мемлекеттік 

рәміздерін кеңінен 

насихаттауға және 

бағытталған іс-

шараларды жүргізу 

« Түпқараған 

аудандық ішкі 

саясат және 

тілдерді дамыту 

бөлімі» ММ 

 

Маңғыстау 

облысы  

500 000 (бес 

жүз мың) 

Түпқараған ауданының 

тұрғындары арасында ҚР 

Мемлекеттік рәміздерін 

насихаттау жобасы іске 

асырылды.  

"ҚР Мемлекеттік рәміздері 

туралы" Заңының 

талаптарын түсіндіру 

мақсатында Түпқараған 

ауданының Форт-

Шевченко қаласы мен 

Ақшұқыр ауылында 600 

тұрғынға семинарлар 

өткізілді, сондай-ақ 

көшелерде 4 

полиграфиялық баннер 

орнатылды.  

 

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

асыруға арналған материалдық-техникалық базасының болуы. 

 

Бірлестік өз қызметін Маңғыстау облысының аумағында жүзеге асырады, өңірдегі жастар 

бастамалары мен проблемаларын шешу бойынша бірлестік құрамында барлық ресурстар 

жеткілікті, сондай-ақ осы жобаны іске асыруда өңірдің барлық жастар ресурстық 

орталықтарынан, сондай-ақ ішкі саясат басқармасынан, білім басқармасынан, «Маңғыстау 

медиа» ЖШС және қоғамдық ұйымдардан қолдау тапты. (хаттар қоса беріледі). Іс жүзінде 

Форт-Шевченко қаласында  («Барыс» СО , 2 қабат, 1 каб) және Ақтау қаласы бойынша  

(Жастар ресурстық орталығының ғимараты, 6 шағын аудан) қаласында 2 кеңсе бар). Осыған 

орай бірлестік грант қаражаты шеңберінде кеңселерді жалға алу үшін пайдаланылмайды. 

Ұйымда Instagram және Facebook әлеуметтік желілерінде белсенді парақшасы бар (1000 



мақала, 1357 оқырман саны). Ұйымның мынадай активтерден тұратын материалдық-

техникалық базасы бар:  

- экран және проектор – 1; 

- принтер – 3; 

- түрлі түсті принтер – 1; 

- ноутбук – 3; 

- фотоаппарат – 1;  

- видеокамера CANON – 1;  

Бірлестіктің банкте есеп айырысу шоты бар және 7 жылдық қызмет өтілі үшін 15-тен астам 

әлеуметтік жобаны іске асырды, оның ішінде мемлекеттік және халықаралық ұйымдардың 

қолдауымен, бірлестіктің берешегі жоқ, оның ішінде бюджет алдында салықтық берешегі жоқ, 

ҚР ҮЕҰ Дерекқорында тіркелген.  

 

      Ұйымның әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асыруға 

дайындығы баяндалады (техникалық-экономикалық көрсеткіштер). 

      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 

Мағдатов 

Наурызбек 

Серікұлы 

Жоба 

жетекшісі/ 

координатор 

Жұмыс тәжірибесі:  

Мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс шеңберінде 

Маңғыстау облысы бойынша 

жастарға арналған әлеуметтік 

жобалардың жоба жетекшісі,  

2015-2021 жыл аралығы  

Міндеті:  

Жобаның командасын жасақтау, 

жобаны ұйымдастыру, 

қаржылық және шығармашылық 

есептерін тапсыру;  

 

2016 жыл БҰҰ Даму 

бағдарламасы шеңберінде 

«Қызылөзен ауылының теңіз 

жағалауын абаттандыру» 

жобасының жоба жетекшісі 

Міндеті:  

Жобаның командасын жасақтау, 

жобаны ұйымдастыру, құрылыс 

жұмыстарын бақылау, құрылыс 

мекемелерімен байланыс орнату, 

қаржылық, шығармашылық 

6 жыл  Жобаның іске 

асырылуын жалпы 

үйлестіру және 

бақылау. 

Жобаны іске асыру 

бойынша облыстық 

жобалық кеңсенің 

қызметін 

ұйымдастыру. 

Жоба бойынша 

барлық талап етілетін 

құжаттарды 

оператормен бекіту 

және келісу. 

Шағын гранттарды 

іске асыру және 

мониторингілеу, 

ақпараттық-түсіндіру 

науқаны бөлігінде 

әріптестерді іздеу 

және олармен 

меморандумдар 

жасасу. 

Шағын гранттар 

конкурсын 

ұйымдастыру. 



есептерін тапсыру 

 

 

2016 жыл NCOC 

компаниясының «Түпқараған 

ауданы ауыл жастарының 

әлеуеттілігін арттыру» 

жобасының жоба менеджері 

Міндеті:  

Жобаның командасын жасақтау, 

жобаны ұйымдастыру, 

ақпараттық, 

ұйымдастырушылық, қаржылық, 

шығармашылық құжаттарын 

тапсыру,  зерттеу, анализ 

жасақтау, жастар мәселелері 

бойынша есеп қалыптастыру.  

 

2018-2019 жыл «Орталық 

Азиядағы Евразия қорының» 

«Қоғамдық кеңістіктер» 

жобасының жергілікті 

координаторы 

Міндеті:  

Жобаның қатысушыларын 

анықтау, жергілікті 

қауымдастық мүшелеріне 

ақпараттарын жұмыстарын 

жүргізу, жоба бойынша кеңес 

беру, жоба бойынша қатысугы 

жергілікті қауымдастықтардың 

өтінімдерін толтыру бойынша 

кеңес беру, жоба аясында 

әлеуметтік гранттарға 

мониторинг жүргізу, заңдық, 

қаржылық құжаттарды тапсыру.  

 

2019-2022 жыл «Amanat» 

партиясы жастар қанатының 

Маңғыстау облыстық 

фмлиалының төрағасы 

Міндеті:  

Тоқсан сайын жастар мәселелері 

бойынша зерттеу жүргізу, 

әлеуметтік-экономикалық 

бағыттағы жастар бастамаларын 

қолдау, өңір жастарына арналған 

форум, семинар, тренингтер 

Оператормен келісім 

бойынша конкурстық 

комиссияны құру. 

Жобаға 

қатысушыларды 

түсіндіру 

кездесулерін өткізу, 

өтінімдерді жазуға 

көмектесу. 

Мониторинг тобын 

құру және жобаларға 

мониторинг жүргізу. 

Сауалнама, фокус-

топтар, телефон 

арқылы сауалнама 

жүргізу, "Құпия 

сатып алушы", 

әлеуметтік 

мониторинг жүргізу 

арқылы жоба 

сапасын үйлестіру, 

мониторингілеу және 

нәтижелерді 

бағалау.желілер және 

т.б.). 



ұйымдастыру, сайлау науқаны 

барысында жастар штабын 

басқару, ҚР Парламентінің және 

жергілікті жерде мәслихат 

депутаттарының сайлау 

науқанына штаб жұмысына 

қатысу.  

 

Біліктілігі:  

бакалавр, «Экономика және 

бизнес», «Мемлекеттік және 

жергілікті өзін-өзі басқару», 

ҚазИИТУ (2020), БҚО 

Қыдырбаев 

Нұрболат 

Жетыбайұлы 

Жоба 

есепшісі 

Жұмыс тәжірибесі: 

2004-2005 жыл "Бизнес 

инкубатор" МКҚК, несиелендіру 

бойынша маман. 

Міндеті: 

- несие және субсидия алу үшін 

шағын және орта бизнес 

субъектілерінің құжаттарын 

дайындау және рәсімдеу, кеңес 

беру. 

 

2005-2007 жыл, 

"Каспийстройсервискомплект" 

ЖШС, бас бухгалтер. 

Міндеті: 

- кәсіпорынның бухгалтерлік, 

статистикалық, қаржылық және 

салықтық есебін жүргізу. 

 

2007-2008 жыл, 

"Баутино кенті әкімінің 

аппараты" ММ, бас бухгалтер 

Міндеті: 

- кәсіпорынның бухгалтерлік, 

статистикалық, қаржылық және 

салықтық есебін жүргізу. 

 

2013 жыл,  

"Түпқараған аудандық білім 

бөлімі" ММ, бас бухгалтер 

Міндеті:  

- кәсіпорынның бухгалтерлік, 

статистикалық, қаржылық және 

салықтық есебін жүргізу. 

 

17 жыл Жоба сметасын 

жасақтау, тексеру. 

Жоба бойынша және 

шағын гранттарды 

іске асыру 

шеңберінде алынған 

қаражатты мақсатты 

пайдалану. 

Шағын грант 

алушылар ұсынған 

төлем шоттарының 

негізінде 

жабдықтарды, 

тауарлар мен 

қызметтерді 

жеткізушілерге 

бергені үшін ақы 

төлеуді жүргізу. 

Оператордың 

рәсімдеріне сәйкес 

растайтын 

құжаттармен 

(бухгалтерлік есеп 

нормаларын сақтай 

отырып, банктен 

үзінді көшірме және 

бастапқы қаржылық 

құжаттардың 

көшірмелерін қоса 

бере отырып, 

қаржылық 

операциялар тізілімі) 

жобаны іске асыру 

туралы қаржылық 

есепті дайындау. 



2013-2014 жыл,  

"Форт-Шевченко қаласы 

әкімінің аппараты" ММ, бас 

бухгалтер 

Міндеті:  

- кәсіпорынның бухгалтерлік, 

статистикалық, қаржылық және 

салықтық есебін жүргізу. 

 

2015-2016 жыл,  

"Түпқараған ауданы әкімінің 

аппараты" ММ, ұйымдастыру 

және бақылау бөлімінің бас 

маманы 

Міндеті:  

- әкім аппаратының жұмысын 

ұйымдастыру, хаттамалар жасау, 

тапсырмалардың орындалуын 

бақылау. 

 

2016-2017 жыл,  

"Маңғыстау облысы әкімінің 

аппараты " ММ, Ішкі аудит 

қызметінің бас маманы 

Міндеті:  

- аудиторлық тексерулер 

жүргізу. 

 

2017-2019 жыл, 

"Айсат Сервис" ЖШС, Бас 

бухгалтер 

Міндеті:  

- кәсіпорынның бухгалтерлік, 

статистикалық, қаржылық және 

салықтық есебін жүргізу. 

 

2019-2022 жыл, 

"Шегендеу сервис" ЖШС, бас 

бухгалтер 

Міндеті:  

- кәсіпорынның бухгалтерлік, 

статистикалық, қаржылық және 

салықтық есебін жүргізу. 

 

2021-2022 жыл, «Түпқараған 

жастары" ЖҚБ бухгалтер 

Міндеті:  

- кәсіпорынның бухгалтерлік, 



статистикалық, қаржылық және 

салықтық есебін жүргізу. 

 

Біліктілігі: 

бакалавр, Алматы "Қайнар" 

университеті (2019), 

экономика факультеті, қаржы 

саласы 

Қалиева 

Жұлдызай 

Айдосқызы 

SMM 

маманы 

Жұмыс тәжірибесі: 

2021-осы күнге дейін, 

Маңғыстау облыстық медиа 

холдингі" Маңғыстау медиа, 

журналист. 

Міндеті:  

- әлеуметтік желілерде жоба 

беттерін жүргізу және 

ақпараттық ресурс беттерін 

толтыру. 

 

2021-осы күнге дейін, 

облыстық МОА, баспасөз 

хатшысы, 

Міндеті:  

- әлеуметтік желілерде жоба 

беттерін жүргізу және 

ақпараттық ресурс беттерін 

толтыру. 

 

2018-2019 жж. 

"Ұстаз мәртебесі" 

республикалық қоғамдық-

әлеуметтік газеті, "Әлімсақ" 

журналы, журналист. 

Міндеті:  

-ақпараттандыру, мақала жазу. 

 

Біліктілігі: 

бакалавр, "Болашақ" 

Университеті (2018), Алматы 

қаласы, журналистика 

 

- мобильді журналистика 

бойынша тренингтерге 

қатысқаны туралы сертификат, 

2019 ж., 

Алматыдағы АҚШ Бас 

консулдығы 

- "Ашық диалог және сенімді 

4 жыл 

 

 

Ақпараттық науқан 

стратегиясын, оның 

ішінде мониторинг 

жоспары мен медиа-

жоспарды әзірлеу. 

Ақпараттық 

компанияның медиа-

жоспары мен 

стратегиясын 

орындау. Жоба 

бойынша түсіндіру 

кездесулерін өткізу. 

Әлеуметтік 

желілерде жоба 

беттерін жүргізу 

және ақпараттық 

ресурс беттерін 

толтыру. 

Жеделхатта чат-бот 

құру. 

БАҚ жариялау үшін 

материалдар 

дайындау. 



ынтымақтастық"атты сенімді 

оқу бағдарламасын сәтті 

аяқтағаны туралы сертификат., 

2019 ж. 

Ақтау Қ., ЕҚЫҰ 

- "мемлекеттік органдардың 

ашықтығы мен есептілігін 

арттыру: идеяларды іздеу, 

ақпарат көздерімен жұмыс істеу, 

фактілерді қайта тексеру және 

оларды ілгерілету" тренингіне 

қатысу туралы сертификат, 2019 

ж., 

Ақтау қаласы, Маңғыстау 

облысының Азаматтық Альянсы 

 

  5.Үкіметтік емес ұйымның тиісті өңірдегі жұмыс тәжірибесі  

      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 

 

«Түпқараған жастары» жастар 

қоғамдық бірлестігінің төрағасы                             Н.С.Мағдатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8-қосымша  

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 

Маңғыстау облысы аумағында әлеуметтік жобаларды 

акселерациялау бағдарламасы арқылы жастарды азаматтық 

бастамаларға тарту 

Әлеуметтік жобаның және 

(немесе) әлеуметтік 

бағдарламаның міндеттері 

Маңғыстау облысы аумағында әлеуметтік жобаларды 

акселерациялау бағдарламасы арқылы жастарды азаматтық 

бастамаларға тарту мақсатында «Әлеуметтік жобаларды іске 

асыруға арналған шағын гранттар» атты әлеуметтік жобасын 

іске асыру арқылы 40 шағын грант беру.  

Жобаның басты міндеті жастарды қолдау үшін әлеуметтік 

жобаларды, жергілікті қоғамдастықтардың, бастамашыл 

топтардың, жастар ұйымдарының, жастардың әлеуметтік 

проблемаларын шешуге бағытталған әлеуметтік жобаны іске 

асыруға арналған. 

Жобаны жүзеге асыру мерзімі- шілде айынан басталып, 

желтоқсан айына дейін жалғасады.  

Шағын гранттарға Маңғыстау облысының 18-29 жас 

аралығындағы жастар, бастамашыл топтар, жастар ұйымдары 

қатыса алады. 

Гранттық қаражат жылжымалы және жылжымайтын мүлікті 

сатып алуға, әлеуметтік жобаға байланысты емес тауарларды, 

қызметтерді және жұмыстарды сатып алуға бөлінбейді. 

Осыған орай, бірлестік аталған жобаны іске асыру барысында 

шағын грант алуға үміткерлерлерге арналған «Шағын гранттар 

конкурсы» туралы ережені дайындайды. Дайындалған ереже 

тапсырыс берушімен, мемлекеттік органдармен келісіледі. 

Шағын грантқа қатысатын үміткерлер жоба ережесіне сәйкес 

әлеуметтік жоба ұсынады.  

Әлеуметтік жобалардың басым көпшілігі төмендегі бағыттардан 

тұрады:  

1) білім, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру және спорт 

саласындағы мақсаттарға қол жеткізу; 

2) азаматтардың денсаулығын сақтау, салауатты өмір салтын 

насихаттау; 

3) қоршаған ортаны қорғау; 

4) жастар саясаты мен балалар бастамаларын қолдау; 



5) отбасылық-демографиялық және гендерлік мәселелерді 

шешуге жәрдемдесу болып табылады; 

6) халықтың әлеуметтік осал топтарын қолдау; 

7) жетім балаларға, толық емес және көп балалы отбасылардан 

шыққан балаларға көмек көрсету; 

8) халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу; 

9) азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын, заңды мүдделерін 

қорғау; 

10) мәдениет пен өнерді дамыту; 

11) тарихи-мәдени мұраны қорғау; 

12) Қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайту; 

13) пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарға әлеуметтік-

құқықтық көмек көрсету кезінде оларға жәрдемдесу; 

14) мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық 

мониторинг жүргізу; 

15) азаматтық қоғамды дамытуға, оның ішінде үкіметтік емес 

ұйымдар қызметінің тиімділігін арттыруға жәрдемдесу; 

16) өмірлік қиын жағдайда жүрген адамға (отбасына) көмек 

көрсету. 

Жоба басталғаннан сәттен бастап, ақпараттандыру түсіндіру 

жұмыстары аяқталғасын өтінім жинау кезеңі басталады. 

Бірлестік шағын гранттар беру өтінімдерін бағалау үшін арнайы 

іріктеу критерийлерін әзірлеп, дайындайды және бекітеді.  

Бірлестік жобалық өтінімдерді қабылдап, шағын гранттар беру 

бойынша конкурстық іріктеу кезеңін, комиссия отырысын 

өткізеді.  

Бірлестік жобаны іске асыру барысында өңірдегі жастар 

ресурстық орталықтарымен тығыз қарым-қатынаста жұмыс 

жасайды. Жобаның ақпараттандыру кезеңінде бірлестік 

мүшелері Маңғыстау облысына қарасты қала мен аудандарды 

жастар, жастар ұйымдарының, бастамашыл топтардың 

мүшелерімен кездесу ұйымдастырады. Кездесулерге кем 

дегенде 500 адам қатысады.  

Бірлестік жоба бойынша тиімді жұмыс істеу үшін 

коммуникация құрады. Жобаға қажетті барлық серіктестермен 

меморандум жасау арқылы ақпарттандыру, шағын гранттарды 

іске асыру, кеңес беру, мониторингілеу секілді жұмыстарды 

бірлесе атқарады.  

Бірлестік өңірлік жастар ресурстық орталығымен бірлесіп 

жастар ұйымдары, бастамашыл топтар туралы мәліметтер 

жинайды, тізім жасақтайды. Жастар жобалары және олардың 

авторлары туралы деректер базасы құрылады. 



Бірлестік ашықтық және есептілік қағидаттарын сақтай отырып 

шағын гранттар беру жөнінде конкурстық рәсімдерді өткізеді:   

- конкурстық комиссияны құрады, оның отырыстарын 

ұйымдастырады.  

-  комиссия қорытындысы бойынша шағын грант иелерін 

анықтайды.  

Бірлестік комиссия шешіміне сәйкес анықталған шағын 

гранттар бойынша жастармен, басташыл топтармен, жастар 

ұйымдарымен келісім-шарт жасасады, 40 жастар жобасына 

500 000 теңге көлемінде әлеуметтік жобаларды 

қаржыландырады.  

Бірлестік шағын гранттарды алушылар ұсынған төлем 

шоттарының негізінде өзі ұсынған өтінімдер және 

жеткізушілерге жабдықтарды, тауарлар мен қызметтерді 

жеткізгені үшін ақы төлеуді жүргізу жолымен көзделген тікелей 

шағын гранттарды алушыларға ақша аударусыз шағын қаражат 

бөлуді жүргізеді.  

Сонымен қоса, бірлестік шағын грант бойынша жобаларды іске 

асыру барысында өңірдегі білікті мамандарды, ҮЕҰ 

басшыларын, мемлекеттік орган өкілдерін қатыстыра отырып 

серіктестік негізде әлеуметтік жобаны жүзеге асырушы 

жастарға кеңес беру жүмыстарын ұйымдастырады.  

Жобаны іске асыру барысында бірлестік шағын гранттарды 

бақылау үшін арнайы мониторингтік топ құрады. Топтың 

мүшелері шағын гранттарға  (сауалнамалық әдіс, фокус-топтар, 

телефон арқылы пікірлерді жүргізу жолымен нәтижелерді 

бағалау, "жасырын сатып алушы", әлеуметтік мониторинг, 

әлеуметтік желілер арқылы) мониторинг жүргізеді.  

Бірлестік, өңірдегі жастар үшін аталған гранттарды алу 

мақсатында сұрақтарға жауап беру үшін колл-орталық қызметін 

ұйымдастырады. КОЛЛ-орталық номері барлық парақшаларда, 

ақпараттар құралдарында көрсетіледі.   

Аталған жобаны орындау барысында БАҚ , оның ішінде 

республикалық деңгейде жоба туралы ақпарттарды үнемі 

жариялап отырады.  

Жоба бойынша ақпараттарды бірлестіктің парақшасы арқылы 

әлеуметтік желілерде (Instagram, Facebook)  жоба аяқталғанша 

жариялап, жастапрды ақпараттандыру тұрақты түрде жүргізіліп 

отырады.  

Шағын гранттар іске асырылып болғасын облыс орталығы 

Ақтау қаласында шағын гранттар бойынша үздік әлеуметтік 

жобалалар форумы ұйымдастырылады.  

Жоба аяқталғасын бірлестік жоба бойыншп барлық растайтын 

құжаттарды (шағын гранттарға қатысушылардың тізімі, іске 

асырылған жобалар туралы ақпарат, конкурстық комиссияның 

жүргізген жұмысы туралы материалдар, медиа есеп, жобаларды 



сүйемелдеу және мониторингілеу бойынша жүргізілген жұмыс 

материалдары, жоба туралы фото және бейне материалдар) 

жобаны іске асыру туралы шығармашылық есепті дайындап, 

тапсырыс берушіге береді.  

Жоба аяқталғасын бңрлестік қаржылық құжаттар бойынша 

есепті қалыптастырып, тапсырыс берушінің талабы бойынша 

тапсырады.  

Ұсынылатын іс-шаралар Жобаны тиімді іске асыру және қойылған нәтижелерге қол 

жеткізу үшін бірлестік жоба бойынша белгіленген мақсаттар 

мен міндеттерді іске асырады. Бірлестік жоба бойынша шағын 

гранттар туралы ереже, бейнеролик, нұсқаулықтар дайындап, 

әлеуметтік желілерде жариялайды.  

 

Бірлестік жоба міндетін орындау үшін жобаны кезеңдерге бөліп 

қарастырады.  

 

1 кезең. Дайындық кезеңі. 

Осы кезеңде Маңғыстау облысы Ақтау қаласында жоба 

бойынша жобалық кеңсе, жоба командасын жасақтап, құрады. 

Жобаға қажетті барлық құжаттар әзірленіп, бекітіледі; 

- Жоба аясында берілетін шағын гранттар байқауы туралы 

ереже. 

- Шағын гранттарды іске асыру жөніндегі Ереже және шағын 

гранттар беруге өтінімдерді іріктеу критерийлері. 

- Жоба серіктестеріне арналған меморандум жобасы. 

- Шағын гранттар алушыларға арналған шарт жобасы. 

- Жастар жобалары мен олардың авторлары туралы мәліметтер 

құрылымы. 

- Полиграфиялық өнімнің эскиздері (плакаттар, буклеттер, т.б.). 

- Жобалық өтінімдерді қабылдау, конкурстық іріктеу кезеңдерін 

өткізу, жобалар бойынша есептілікті қабылдау және 

алушылармен кері байланыс бойынша ақпараттық ресурсты 

құруға арналған құжаь. 

-Ақпараттық науқан, соның ішінде жоба бойынша медиа-

жоспар. 

- Бейнероликтердің сценарийлері. 

- Байланыс орталығының жұмысын үйлестіру бойынша құжат 

Көрсетілген құжаттар қажет болған жағдайда оператормен 

келісілетін болады. 

 

Бірлестіктің әлеуметтік парақшасы арқылы жобалық 

өтінімдерді қабылдау, шағын гранттар беру бойынша 

конкурстық іріктеу кезеңдерін өткізу, жобалар бойынша 

есептілікті қабылдау және алушылармен кері байланыс 

бойынша ақпараттық материалдар жасақталады. 

Инновациялар: Жоба бойынша консультациялар беру және 

кері байланыс алу үшін бірыңғай телефон нөмірін айқындау 

арқылы колл-орталықтың жұмысы ұйымдастырылады. 

Инновация: телефон нөмірінен басқа, мәтіндік хабарламалар 

қабылданатын WhatsAp мессенджерінде чат, Telegram боттар 



ашылады. 

Жоба серіктестерімен ынтымақтастық туралы меморандумдар 

облыстық және аудандық Жастар ресурстық орталықтары, 

облыстық ішкі саясат, жастар басқармасы, жастар ұйымдары, 

медиа мекемелерімен жасалады. (қолдау хаттары қоса беріледі). 

Шағын гранттар мониторингінің нәтижелерін, оларды 

алушылардың шағымдары мен ұсыныстарын, басқа да 

мәселелерді қарайтын жоба мәселелері бойынша арнайы 

комиссия құрылады. Құрамына мемлекеттік орган, ҮЕҰ мен 

БАҚ өкілдері шақырылады.  

2 кезең. Мақсатты топтар арасында ақпараттық жұмыс. 

Жоба міндетін орындау үшін ақпараттық науқанға сәйкес 

конкурсқа қатысушыларды шағын гранттарға тартуға 

бағытталған келесі іс-шаралар өткізіледі: 

- идея алмасу, аудиторияны, оның ішінде блогерлерді, қоғамдық 

пікір көшбасшыларын тарту арқылы ақпараттық толқын 

ұйымдастырылады.  

- әлеуметтік желілерде (Instagram және Facebook) бірлестік 

парақшасы арқылы жоба туралы ақпараттар жарияланады. 

Бірлестік парақшасында жоба туралы барлық өзекті ақпарат 

тұрақты негізде жарияланатын болады. Жарияланымдардың 

контент-жоспары әзірленеді; 

- жобаның көрнекі өнімдерін шығару (плакаттар, буклеттер, 

бейнероликтер және т.б.). Көрнекі өнімдер облыс, қала, 

аудандар бойынша таратылады; 

- шағын гранттар конкурсына қатысу, жобалық өтінімді 

дайындау және қалыптастыру бойынша облыстың,қаланың,  

аудандардың жастар ресурс орталықтары арқылы әр ауданында 

жастарға түсіндіру кездесулері өтеді.. Барлығы кемінде 8 

кездесу. Инновациялар: Кездесулерге спикер ретінде 

әлеуметтік жоба бойынша тәжірибесі бар ұйымдардың 

басшылары, эксперттер шақырылады.  

- өңірлік жастар ресурстық орталығымен бірлесіп жастар 

ұйымдары, бастамашыл топтар, белсенді  жастардың егжей-

тегжейлі тізімі жасақталады; 

- БАҚ-та, оның ішінде республикалық деңгейде, әлеуметтік 

желілерде және мессенджерлерде (жеке медиплан бойынша) 

жоба туралы мақалалар, посттар тұрақты жарияланады.  

Инновациялар: 

- гранттық конкурс туралы өзекті ақпарат алу үшін жобаның 

Telegram-ботын ашу; 

 

3 кезең. Шағын гранттар беруге конкурс өткізу. 

Шағын гранттар беруге арналған Конкурс мынадай кезеңдерден 

тұрады: 

1. Конкурс туралы хабарландыру. 

Конкурс туралы хабарландыру барлық қолжетімді хабарлау 

арналары арқылы: жергілікті баспа БАҚ, әлеуметтік желілердегі 

танымал пабликтер мен топтар арқылы, жобаның ақпараттық 

ресурсы және серіктестердің сайттары арқылы, 

мессенджерлерде жаппай тарату арқылы таратылатын болады. 

Инновациялар: жобалық өтінімді дайындау және беру 



жөніндегі нұсқаулықпен қысқа бейнероликтер дайындалатын 

болады. 

2. Конкурстық өтінімдерді жинау. 

Үміткерлерден жобалық өтінімдерді қабылдау бірлестіктің 

электронды почтасы арқылы жүзеге асырылады. Әрбір үміткер 

өтінім беру үшін қажетті құжаттармен (жобаға қатысу туралы 

өтінім, жеке куәлік, тіркеу туралы егов порталынан скрин, 

қажетті құжаттар және т.б.) және жобалық өтінімді жолдау 

қажет.  

 

3. Конкурстық өтінімдерді іріктеу. 

Жобалық өтінімдерді іріктеу екі кезеңде өтеді: 

- техникалық іріктеу. Бұл кезеңде грант алушының өтінімдері 

шағын Гранттар конкурсы туралы ереженің талаптарына 

сәйкестігін тексеруді, ұсынылған бюджетті шығыстардың 

орындылығын тексеруді жүзеге асырады, сондай-ақ 

қатысушының мәртебесі қаралады.Ереже сәйкес келмейтін 

жобалар екінші кезеңге жіберілмейді.   

Инновациялар: мақсатты аудиторияны ескере отырып, 

техникалық іріктеу кезеңінде үміткерлерге қажет болған 

жағдайда жобалық өтінімді пысықтау мүмкіндігі берілетін 

болады. 

Гранттық конкурстың шарттарына сәйкес келмейтін жобалық 

өтінімдер техникалық іріктеу кезеңінде қабылданбайды. 

Техникалық іріктеудің барлық нәтижелері хаттамамен 

ресімделеді және бірлестің парақшасында жарияланады. 

- Конкурстық комиссия. Техникалық іріктеуден өткен жобалық 

өтінімдер конкурстық комиссия мүшелерінің қарауына беріледі 

(критерийлер оператормен келісіледі), ол мемлекеттік органдар 

мен ұйымдардың өкілдерінен, бизнес-сектор мен ҮЕҰ 

өкілдерінен, журналистер мен блогерлерден, т.б. конкурстық 

комиссияның құрамы оператормен келісіледі. 

Шағын грант иелерін анықтау үшін конкурс комиссиясының 

отырыстары өткізіледі.  

Инновациялар: Жоба аясында  ашықтық пен есептілікті 

қамтамасыз ету мақсатында жобаның әлеуметтік 

желілердегі парақшасында Конкурстық комиссия 

отырыстарының онлайн-трансляциялары ұйымдастырылатын 

болады. 

Конкурстық комиссия жұмысының нәтижелері хаттамамен 

ресімделіп, ол бірлестіктің парақшасында орналастырылатын 

болады. 

 

4 кезең. Шағын гранттарды іске асыру және 

қаржыландыру. 

Шағын грант алған үміткерлермен ұсынылған жобалық өтінімді 

іске асыру туралы шарттар жасалатын болады, бір шағын 

грантқа 500 000 теңгеге дейінгі сомада 40 жастар жобасы 

қаржыландырылатын болады (шағын гранттар конкурсын өткізу 

қорытындылары туралы хаттама шыққан сәттен бастап 5-10 

күнтізбелік күн ішінде) және жоба бойынша алынған 

қаражаттың мақсатты пайдаланылуын қамтамасыз етеді.  



Үміткерлер ұсынған жобалардың негізінде оларды 

қаржыландыру жүзеге асырылатын болады. Грант алушы 

шағын гранттарды алушылар ұсынған төлем шоттарының 

негізінде (жобаны іске асырудың бүкіл кезеңі ішінде) өзі 

ұсынған өтінімдер және жеткізушілерге жабдықтарды, тауарлар 

мен қызметтерді жеткізгені үшін ақы төлеуді жүргізу жолымен 

көзделген қаржыландыру шеңберінде тікелей шағын 

гранттарды алушыларға ақша аударусыз шағын қаражат бөлуді 

қамтамасыз етеді. 

Қаржыландыру басталар алдында әрбір шағын грант алушымен 

барлық заңды және қаржылық рәсімдерді түсіндірумен кездесу 

өткізіледі. 

Инновациялар: жобаларды іске асыру кезеңінде қатысушылар 

үшін түрлі бағыттағы сарапшыларды тарта отырып, 

Development Day - шеберлік сыныптары, ашық 

консультациялар, қатысушылардың жобалық басқарудағы 

білімі мен дағдыларын арттыру бойынша воркшопта,онлайн 

кездесулер, семинарлар ұйымдастырылатын болады.Жастар 

жобалары мен олардың авторлары туралы деректер базасы 

құрылатын болады. 

 

5 кезең. Шағын грант алушыларды  қолдау. 

Шағын гранттарды алушылардығ әлеуметтік жобаларын сапалы 

орындау үшін онлайн оқыту ұйымдастырылады. Оқыту 

бағдарламасы жобаны басқару, есепті тапсыру, жоба бойынша 

ақпараттандыру жүргізу және т.б. жеке қасиеттерді дамытуға 

бағытталатын болады және оператормен келісілетін болады. 

(кемінде 2 шара)  

Онлайн оқыту ZOOM пайдалана отырып, оқыту іс-шараларын 

өткізуді көздейді. 

Жобаға қатысушыларға консультациялық қолдау көрсету үшін 

өңірдегі белсенді ұйымдар, серіктестер арқылы кемінде 5 

консультант (қоғамдық негізде ақысыз) тартылатын болады.  

 

6 кезең. Шағын гранттарды бақылау. 

Жергілікті жерлерде жастар жобаларының іске асырылуы 

сапасын тексеруді, жобалардың нәтижелеріне қол жеткізуді 

бағалауды жүзеге асыру үшін жоба серіктестерін тарта отырып, 

мониторингтік топ құрылатын болады. 

Бұдан басқа, жобалар мониторинг шеңберінде сауалнамалық 

сұраулар, фокус-топтар, телефон арқылы сұраулар, "Жасырын 

сатып алушылар" арқылы және т.б әдістер арқылы жүргізіледі. 

(кері байланысты жинау және проблемаларды шешу тетігі). 

 

7 кезең. Үздік тәжірибелер форумы. 

Облыс орталығында жастар жобаларын іске асырудың үшінші 

айында Маңғыстау облыстық жастар саясаты мәселелері 

басқармасымен бірлесе Үздік тәжірибелер форумы (жеке 

келісілген жоспар бойынша) өткізіледі. 

Инновациялар: форум шеңберінде қатысушылардың 

нәтижелері мен жетістіктерін көрсететін жобалар көрмесі 

ұйымдастырылады, оларды одан әрі ілгерілету үшін Үздік 



жастар жобаларының онлайн-каталогы құрылады. Форум 

аясында жобаларды одан әрі қолдау үшін мүмкіндіктер 

іздестіріледі. 

 

8 кезең. Жобаны аяқтау. 

Инновациялар: операторға жобаны одан әрі іске асыру және 

маштабтау бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу үшін 

индикаторларды өлшеу, сондай-ақ жобаны одан әрі іске асыру 

бойынша ұсынымдар қалыптастыру үшін нысаналы топтарға 

әлеуметтік зерттеу жүргізілетін болады (қатысушылар, 

қызметтерді алушылар, серіктестер). 

Оператордың рәсімдеріне сәйкес растайтын құжаттары бар 

(шағын гранттарға қатысушылардың тізімі, іске асырылған 

жобалар туралы ақпарат, конкурстық комиссияның жүргізген 

жұмысы туралы материалдар, медиа есеп, жобаларды 

сүйемелдеу және мониторингілеу бойынша жүргізілген жұмыс 

материалдары, жоба туралы фото және бейне материалдар) 

жобаны іске асыру туралы шығармашылық есеп 

қалыптастырылып, операторға жіберіледі. 

Растайтын құжаттары бар жобаны іске асыру туралы Қаржылық 

есеп (Бухгалтерлік есеп нормаларын сақтай отырып, банктен 

үзінді көшірме және бастапқы қаржылық құжаттардың 

көшірмелерін қоса бере отырып, қаржылық операциялар 

тізілімі) қалыптастырылып, операторға жолданады. 

Аумақтық қамтылуы Маңғыстау облысы 

Мақсатты топтар Жобада бірнеше мақсатты топтарды бөлуге болады: 

1. Негізгі мақсатты топ-Маңғыстау облысының жастары, оның 

ішінде жастар ұйымдары, бастамашыл топтар, белсенді жастар. 

2.Жобаны қолдаушылар,  серіктестер, мемлекеттік органдар 

(кеңесшілер). 

3. Жастар ресурстық орталықтары. 

Күтілетін нәтижелер 1. 500 000 теңгеге дейінгі сомаға 40 шағын грант беруге шарт 

жасасу. 

Жалпы (тікелей) қамту - 100 адам (шағын грант алушылар, 

жастар ұйымдары, бастамашыл топтар). 

Ақпараттық қамту-5 мыңнан астам адам. 

Конкурс кезеңінде жастарды түсіндіру кездесулерімен қамту-

кемінде 8 кездесу, 500 адам, 5 кеңесші.  

Шағын гранттар шеңберінде, қызмет алушыларды қамту-

кемінде 1 000 адам. 

2. Жоба қатысушыларының онлайн оқудан өтуі. (кемінде 2 

шара)  

3. Жобаға қатысушыларға консультациялық қолдау көрсету 

үшін кемінде 5 консультант тартылады (қоғамдық негізде 

ақысыз)  

4. Жоба түлектерінің базасы дайындалады. 

5. Маңғыстау облысында жастарының өзара іс-қимыл және 

оқыту бойынша сарапшылардың кәсіби желісі құрылады.  

      

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

 



Әлеуметтік жоба және (немесе) 

әлеуметтік бағдарлама 

бағытталған мәселелер 

бойынша ағымдағы жағдайдың 

сипаттамасы 

Маңғыстау облысында 149 мың жас тұрады, бұл өңір халқының 

20% - ын құрайды (елдегі жастар үлесінің ең жоғары 

көрсеткіштерінің бірі). NEET жастардың үлесі 2021 жылы өңірде 

7,5%, жастар жұмыссыздығының деңгейі – 3,6%. Өңірде 2021 

жылы барлығы 30 000 мүгедек адам тіркелген (Жастар бойынша 

деректер іске асыру барысында алынды), 16 жасқа дейінгі 1653 

бала, олардың ата-аналары 18-29 жас. Тағайындалған атаулы 

әлеуметтік көмекті алушылар саны-23116 адам. 

Жастар - бұл әлеуметтік - психологиялық, экономикалық 

сипаттамалары негізінде жеке тұлғаларды біріктіретін үлкен 

әлеуметтік-демографиялық топ. Психологиялық тұрғыдан 

алғанда, жастар-бұл өзін-өзі танудың, құндылықтардың тұрақты 

жүйесінің, сондай-ақ әлеуметтік мәртебенің қалыптасу кезеңі. 

Жастар қоғамның ең құнды және сонымен бірге ең проблемалы 

бөлігі. Жас ұрпақтың құндылығы, әдетте, оның өкілдері жоғары 

мақсаттылыққа, ақпараттың үлкен көлемін игеру қабілетіне, 

өзіндік ерекшелігі мен сыни ойлауына ие. Алайда, бұл қасиеттер 

жастардың қоғамда өмір сүруі мен өмір сүруінің белгілі бір 

проблемаларын тудырады. Сондықтан сыни ойлау көбінесе 

шындықты іздеуге емес, қоғамның басқа мүшелері басшылыққа 

алатын қолданыстағы нормалардан бас тартуға бағытталған. 

Қазіргі заманғы жастар өздерінің бұрынғы адамдарында 

болмаған жаңа жағымсыз қасиеттермен сипатталады, атап 

айтқанда, сыртқы әлемнен бөліну, жұмыс істегісі келмеу және 

негативизмнің жоғарылауы. Алайда, жас ұрпақтың Қазақстан 

өзгерістерінің стратегиялық ресурсы екенін жоққа шығаруға 

болмайды. Сондықтан табысты қоғамның қалыптасуы біздің 

еліміздің жастары қандай азаматтық ұстанымға байланысты 

болады. 

Жастардың қоғамдық-саяси қызметке қатысуының төмен 

пайызының проблемасы бүгінгі күні мемлекет те, қоғамның 

ересек бөлігі де өздері бақылайтын ресурстың салыстырмалы 

бөлігін жастармен бөлісуге практикалық дайындығын тиісті 

дәрежеде көрсетпейтіндігінде болып отыр. Жастарды 

мемлекеттік шешімдерді әзірлеу процесіне, әлеуметтік маңызы 

бар әлеуметтік іс-әрекеттерді бірлесіп қалыптастыруға және 

олардың нәтижелері үшін жауапкершілікті бөлуге тартудың 

пәрменді тетіктері жоқ. Бұл жастар арасында апатияның артуына 

әкеледі, олар саясатқа қатысуға ұмтылмайды, әділ сайлау 

мүмкіндігіне сенбейді, бүгінгі билікті өз билігі деп санамайды. 

Бірақ жастардың азаматтық сана-сезімін қалыптастырудағы ең 

өзекті проблемалардың бірі-жастардың құқықтық және құқық 

қорғау мәдениетінің болмауы.  

Бүгінгі мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру аясында жас 

ұрпақтың толыққанды тұлғасын дамыту, бос уақытты 

ұйымдастыру, спорттық және сауықтыру тәрбиесі және т.б. 

бойынша жұмыстар жүргізілуде.Қазақстандық жастардың басым 

бөлігінің жағдайын оқшауланған деп сипаттауға болады. Жастар 

саясатында жастардың мүдделері жеткіліксіз ұсынылған, өйткені 

жастар саясаты негізінен қоғамдық ұйымдардың жұмысына 

қатысатын жастарға, яғни оның аз бөлігіне қатысты құрылады. 

Ірі жастар ұйымдарының мемлекеттік қолдау алу 



мәселелеріндегі басым ұстанымы жас халықтың вариативтік 

мүдделерін білдіретін шағын топтар бастамаларының дамуын 

тежейді. 

Жастар қоғамдық ұйымдары жастардың аз ғана бөлігін қамтиды. 

Бүгінгі таңда жастардың басым көпшілігі жастардың қоғамдық 

ұйымдары мен бірлестіктері аясында қолданылмайды.Тек ірі 

және орта жастар бірлестіктерін қолдау саясаты жастардың көп 

бөлігін артта қалдырады. Сонымен қатар, қоғамдық 

бірлестіктердің көпшілігі өздерінің ұйымдастырушылық және 

қаржылық әлсіздігіне байланысты жастардың мүдделерін тиісті 

дәрежеде қорғай алмайды және жастар арасында тиімді жұмыс 

ұйымдастыра алмайды. Жастар мен балалардың қоғамдық 

бірлестіктерінің қызметі туралы жастардың хабардар болуы өте 

төмен деңгейде қалып отыр. Жастардың көпшілігі саяси 

партиялардың бағдарламалық жасақтамасымен таныс емес, 

кандидаттардың жұмысы туралы аз біледі, бұл көбінесе 

жастардың парламенттік сайлауға қатысуының төмен деңгейін 

түсіндіреді. Бүгінгі таңда жас жігітке нақты тәрбиелік әсер 

ақпараттық ортаға әсер етеді, ол кейде әлеуметтік жауапкершілік 

ұғымына сәйкес келмейтін мәдени үлгілер мен мінез-құлық 

үлгілерін көрсетеді. Осылайша, бүгінгі таңда жастармен 

қоғамдық бірлестіктер, саяси партиялар, мемлекет деңгейінде 

жұмыс істеуге ғана емес, сондай-ақ жастар БАҚ-тарымен жұмыс 

істеуге ерекше назар аудару қажет.  

 

Статистикалық деректерге және 

(немесе) зерттеу деректеріне, 

соның ішінде өз зерттеулеріне 

сілтеме 

       Қазақстанның еңбек нарығы жаңа жағдайда дамуы, ҚР 

ЕХӘҚМ Еңбек ресурстарын дамыту орталығы, сілтеме: 

https://iac.enbek.kz/public/pdf  

      «Қазақстан жастары» ұлттық баяндамасы -2021, «Жастар» 

ғылыми-зерттеу орталығы" ЖШС, сілтеме: 

https://eljastary.kz/upload/iblock/0e6/lxtjt7dlq0xu1a7hjm540sw3f

xzdhycd.pdf 

       «Жастардың мемлекеттің қоғамдық-саяси өміріне қатысуы» 

мақала , сілтеме 

     https://startinfo.kz/buisness/ysjastie/  

Мақсатты топтың 

қажеттіліктерін анықтау 

бойынша жұмыс туралы 

ақпарат (қажеттіліктерді 

бағалау) 

Бірлестік 2021 жылы Маңғыстау облысының жастары арасында 

әлеуметтік зерттеу жүргізді. Осылайша, 14-29 жас аралығындағы 

жастар, 302 респонденттің (сенім аралығы 95%) сұралды. 

Респонденттердің 53,3% - ы елдегі және аймақтағы саяси 

оқиғаларға қызығушылық танытты, 40,7% - ы елдің саяси 

өміріндегі оқиғалар маңызды және олардың өміріне әсер етеді 

деп санайды. Жастардың өңірдің қоғамдық өміріне қатысуы 

былайша бөлінген: 44% - ы қызығушылық танытпайды, 33,8% - 

ы кейде қатысады, 9,9% - ы белсенді, 12,3% - ы мүлде белсенді 

емес. 56,3% жастар ұйымдарының жұмысына қатыспайды, 22,2% 

қатыспайды, бірақ қалайды, және респонденттердің 21,5% 

қатысатындарын айтты. 

https://iac.enbek.kz/public/pdf
https://eljastary.kz/upload/iblock/0e6/lxtjt7dlq0xu1a7hjm540sw3fxzdhycd.pdf
https://eljastary.kz/upload/iblock/0e6/lxtjt7dlq0xu1a7hjm540sw3fxzdhycd.pdf
https://startinfo.kz/buisness/ysjastie/


«Сіздің салаңыздағы ең маңызды мәселелер қандай?» 

респонденттер келесідей жауап берді: 

- оқудағы проблемалар (білім беру) – 27,8;% 

– материалдық қиындықтар-17,5% 

– жұмысқа орналастыру-35,1;% 

– жеңілдікпен несиелендіру-10,6;% 

– медицина-8,6% 

– экология-29,8 ; % 

- жолдардың сапасы-23% 

– жеке қауіпсіздік-9,9% 

Респонденттердің 33,4% - ы өздерінің немесе басқалардың 

мәселелерін шешу үшін митингтерге қатысуды немесе талап 

етуді дұрыс деп санайды, 29,1% - ы бұл пікірмен келіспейді, 

8,9% - ы келіспейді, 28,5% - ы жауап беруге қиналды. 

 

Сілтеме https://docs.google.com/forms/d/1uYw-1GRcsD-yG568-

U1p-h5FlfI2ufUgNiKra2L3L8k/edit?usp=drive_web    

      

 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 

Маңғыстау облысының 

жастары, жастар 

ұйымдары, бастамашыл 

топтар (шағын грант 

иегерлері) 

100 адам 18-29 жас 

аралығындағы 

жастар  

 

Жастар 

ұйымдары, 

бастамашыл 

топтар 

Өз әлеуметтік идеяларын іске асыруға 

және жергілікті қоғамдастықтың 

әлеуметтік проблемаларын шешуге үлес 

қосуға мүмкіндік алады. Өмірлік маңызы 

бар дағдыларды дамыту бойынша 

оқытудан өтеді. Кәсіби тәлімгерлердің 

қолдауымен өз мүмкіндіктері жақсарады. 

Өз жобасын іске асыру арқылы қоғамда 

мойындалады, өзіндік маңыздылық 

артады. 

Шағын гранттар 

шеңберінде, қызмет 

алушылар 

1000 адам Облыс 

тұрғындары 

Шағын гранттарды іске асыру шеңберінде 

әлеуметтік қолдау алады. Мемлекеттік 

бағдарламалар мен жобаларға деген 

сенімділік артады. 

Кеңесшілер  

 

5 кеңесші 25-тен 

жоғары 

Кәсіби дағдыларды жетілдіруге мүмкіндік 

алады. ЖРО-мен серіктестікті кеңейеді.  

Жастар ресурстық 

орталықтары 

8 орталық  - Жастармен, жастар ұйымдарымен жұмыс 

күшейеді. Қоғамның ЖРО қызметіне 

сенімін арттыру. Жастар арасында 

девиантты көңіл-күйдің төмендеуі. Осал 

жастармен жұмыс істеу үшін менторлар, 

кеңесшілер пулының дамуы. Жастарды 

дамыту бойынша мамандардың әлеуеті 

артады.  

https://docs.google.com/forms/d/1uYw-1GRcsD-yG568-U1p-h5FlfI2ufUgNiKra2L3L8k/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1uYw-1GRcsD-yG568-U1p-h5FlfI2ufUgNiKra2L3L8k/edit?usp=drive_web


       

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

 

Серіктестің, мүдделі тараптың атауы Қатысу түрі мен нақты бағыты 

Маңғыстау облыстық ішкі саясат басқармасы ММ 

(қолдау хат жалғанды)  

Шағын гранттарды іске асыру жөніндегі Ережені 

және өтінімдерді іріктеу критерийлерін әзірлеуге 

қатысу. Шағын гранттар беруге өтінімдерді 

іріктеу жөніндегі конкурстық комиссияға қатысу. 

Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері 

басқармасы ММ (қолдау хат жалғанды) 

Шағын гранттарды іске асыру жөніндегі Ережені 

және өтінімдерді іріктеу критерийлерін әзірлеуге 

қатысу. Шағын гранттар беруге өтінімдерді 

іріктеу жөніндегі конкурстық комиссияға қатысу. 

Маңғыстау облыстық білім басқармасы ММ 

(қолдау хат жалғанды) 

Шағын гранттарды іске асыру жөніндегі Ережені 

және өтінімдерді іріктеу критерийлерін әзірлеуге 

қатысу. Шағын гранттар беруге өтінімдерді 

іріктеу жөніндегі конкурстық комиссияға қатысу. 

Маңғыстау облыстық жастар ресурстық орталығы 

КММ (қолдау хат жалғанды) 

Шағын гранттарды іске асыру жөніндегі Ережені 

және өтінімдерді іріктеу критерийлерін әзірлеуге 

қатысу. Шағын гранттар беруге өтінімдерді 

іріктеу жөніндегі конкурстық комиссияға қатысу. 

Жаңаөзен қаласының қоғамдық даму орталығы 

КММ (қолдау хат жалғанды) 

Жастармен, жастар ұйымдарымен, бастамашыл 

топтармен жұмыс жүргізу, ақпарат жинау. 

Шағын гранттарды іске асыру мониторингіне 

қатысу. Жобаның өңірде жүзеге асуына 

ұйымдастырушылық, ақпараттық, әдістемелік 

қолдау білдіреді.  

Түпқараған аудандық жастар ресурстық орталығы 

КММ (қолдау хат жалғанды)  

Жастармен, жастар ұйымдарымен, бастамашыл 

топтармен жұмыс жүргізу, ақпарат жинау. 

Шағын гранттарды іске асыру мониторингіне 

қатысу. Жобаның өңірде жүзеге асуына 

ұйымдастырушылық, ақпараттық, әдістемелік 

қолдау білдіреді. 

«Мұнайлы ауданы ішкі саясат бөлімі» жастар 

ресурстық орталығы КММ (қолдау хат жалғанды)  

Жастармен, жастар ұйымдарымен, бастамашыл 

топтармен жұмыс жүргізу, ақпарат жинау. 

Шағын гранттарды іске асыру мониторингіне 

қатысу. Жобаның өңірде жүзеге асуына 

ұйымдастырушылық, ақпараттық, әдістемелік 

қолдау білдіреді. 

Маңғыстау ауданы әкімдігінің «Маңғыстау 

аудандық жастар ресурстық орталығы» КММ 

(қолдау хат жалғанды) 

Жастармен, жастар ұйымдарымен, бастамашыл 

топтармен жұмыс жүргізу, ақпарат жинау. 

Шағын гранттарды іске асыру мониторингіне 

қатысу. Жобаның өңірде жүзеге асуына 

ұйымдастырушылық, ақпараттық, әдістемелік 

қолдау білдіреді. 

Қарақия аудандық ішкі саясат және тілдерді Жастармен, жастар ұйымдарымен, бастамашыл 



дамыту бөлімінің «Қарақия аудандық жастар 

ресурстық орталығы» КММ (қолдау хат жалғанды)  

топтармен жұмыс жүргізу, ақпарат жинау. 

Шағын гранттарды іске асыру мониторингіне 

қатысу. Жобаның өңірде жүзеге асуына 

ұйымдастырушылық, ақпараттық, әдістемелік 

қолдау білдіреді. 

Бейнеу аудандық жастар ресурстық орталығы 

КММ  (қолдау хат жалғанды)  

Жастармен, жастар ұйымдарымен, бастамашыл 

топтармен жұмыс жүргізу, ақпарат жинау. 

Шағын гранттарды іске асыру мониторингіне 

қатысу. Жобаның өңірде жүзеге асуына 

ұйымдастырушылық, ақпараттық, әдістемелік 

қолдау білдіреді. 

«Маңғыстау медиа» ЖШС (қолдау хат жалғанды) Жобаның өңірде жүзеге асуына ақпараттық, 

әдістемелік қолдау білдіреді. 

«Ақ жол» ҚДП Маңғыстау облыстық филиалы 

жанындағы «Ақ жол жастар қанаты»  (қолдау хат 

жалғанды)  

Жастармен, жастар ұйымдарымен, бастамашыл 

топтармен жұмыс жүргізу, ақпарат жинау. 

Әлеуметтік жобаларға кеңес беру.  

«Бекен» жас көшбасшылар достастығы ҚБ (қолдау 

хат жалғанды)  

Жастармен, жастар ұйымдарымен, бастамашыл 

топтармен жұмыс жүргізу, ақпарат жинау. 

Әлеуметтік жобаларға кеңес беру. 

«Парасат PRO» ҚБ (қолдау хат жалғанды)  Жастармен, жастар ұйымдарымен, бастамашыл 

топтармен жұмыс жүргізу, ақпарат жинау. 

Әлеуметтік жобаларға кеңес беру. 

«Шамсынұр» ҚБ (қолдау хат жалғанды) Жастармен, жастар ұйымдарымен, бастамашыл 

топтармен жұмыс жүргізу, ақпарат жинау. 

Әлеуметтік жобаларға кеңес беру. 

      

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

байланыс 

 

Мақсатты топтың атауы Мақсатты топтың қанағаттану деңгейі қалай өлшенеді 

Маңғыстау облысының жастары, 

жастар ұйымдары, бастамашыл топтар 

(шағын грант иегерлері) 

Сауалнама, терең сұхбат, фокус-топ, статистикалық талдау, 

көшпелі мониторинг, телефон арқылы сауалнама 

Шағын гранттар шеңберінде, қызмет 

алушылар 

Сауалнама, терең сұхбат, фокус-топ, статистикалық талдау, 

көшпелі мониторинг, телефон арқылы сауалнама 

Кеңесшілер  

 

Сауалнама, терең сұхбат  

Жастар ресурстық орталықтары Сауалнама, терең сұхбат  

     

  

 

 

 

 

 



 

 



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 

1. Жобалық кеңсенің  

және 40 шағын грант 

беру жөніндегі 

қызметін 

ұйымдастыру: 

1.1.Грант алушының шағын 

гранттар конкурсы туралы 

ережені әзірлеуі және бекітуі. 

Ережені оператормен келісу. 

1.2 Жобалық өтінімдерді 

қабылдау, шағын гранттар беру 

бойынша конкурстық іріктеу 

кезеңдерін өткізу, жобалар 

бойынша есептілікті қабылдау 

және алушылармен кері байланыс 

(жобаны іске асырудың бүкіл 

кезеңі ішінде) бойынша 

ақпараттық ресурсты құру және 

техникалық қолдауды 

қамтамасыз ету, осы ресурстың 

қызметін әкімшілендіру. 

1.3. Тапсырыс берушімен келісім 

бойынша мүдделі мемлекеттік 

құрылымдармен және басқа да 

ұйымдармен бірлесіп шағын 

гранттарды іске асыру жөніндегі 

Ережені және шағын гранттарды 

беруге өтінімдерді іріктеу 

өлшемшарттарын әзірлеу және 

бекіту (грант алушы мен 

Тапсырыс беруші шартына қол 

қойған сәттен бастап 5 күн 

ішінде) 

1.4. Облыстық жобалық кеңсенің 

Қысқа мерзімді нәтиже: 

- Гранттар беру 

рәсімдерінің барынша 

ашықтығын қамтамасыз 

ететін жобаны іске асыру 

және техникалық 

сүйемелдеу үшін негізгі 

бағдарламалық құжаттар 

әзірленді; 

- Кеңседен ақпарат алу, 

сондай-ақ шағын 

гранттарды кейіннен іске 

асыру үшін шағын 

гранттар конкурсының 

әлеуетті 

қатысушыларының 

қолжетімділігі 

қамтамасыз етілді.  

Ұзақ мерзімді нәтиже: 

Грант алушының да, 

мақсатты аудиторияның 

да жобаны іске асыруды 

сапасыз орындауына 

байланысты 

тәуекелдердің алдын алуы 

Сандық көрсеткіштер: 

1. Шағын гранттар конкурсы 

туралы ережелер - 1 дана. 

2. Ақпараттық ресурс (оның 

ішінде контент) - 1 дана. 

3. Шағын гранттарын іске 

асыру жөніндегі Ереже және 

шағын гранттар беруге 

өтінімдерді іріктеу 

өлшемшарттары-1 

Сапалық индикаторлар: 

4. Ақпараттық ресурсқа 

қанағаттану деңгейі кемінде 

85% (сауалнама жүргізу, кері 

байланыс жинау) 

5. Шағын гранттарын іске 

асыру жөніндегі Ереженің 

тармақтарын және шағын 

гранттар беруге өтінімдерді 

іріктеу өлшемшарттарын 

түсіну және білу деңгейі - 

нысаналы аудитория 

арасында кемінде 80% 

(ақпараттық кездесулерге 

қатысушылар арасында 

өлшеу) 

6. Шағын гранттарын іске 

Сандық индикаторлар: 

дайындық кезеңінде 1 

рет. 

Сапалық индикаторлар: 

3 кезең 



қызметін ұйымдастыру және 

жобалық команданы тарту 

асыру жөніндегі Ереженің 

және шағын гранттар беруге 

өтінімдерді іріктеу 

өлшемшарттарының 

қағидаларын бұзу пайызы 

(кейіннен түзетумен) – 30% - 

дан кем (жою жөнінде 

қабылданған шешімдермен 

шағын гранттардың 

есептілігі). 

2. Жоба бойынша 

тиімді жұмыс істеу 

үшін 

коммуникациялар 

құру: 

2.1. Жоба бойынша құзыретті 

серіктестерді (мүдделі 

мемлекеттік органдар мен 

ұйымдар) оқыту, кеңес беру, 

шағын гранттарды іске асыру 

және мониторингілеу, 

ақпараттық-түсіндіру 

компанияларын өткізу және 

олармен шарттар, меморандумдар 

жасасу (грант беру туралы 

шартқа қол қойылған сәттен 

бастап 5 күнтізбелік күн ішінде). 

Қысқа мерзімді нәтиже: 

ынтымақтастық туралы 

меморандумдарға қол 

қойылды. 

Ұзақ мерзімді нәтиже: 

атаулы жұмыс жүргізу 

үшін жастардың, жастар 

ұйымдарының тізімі 

алынды, жобаны іске 

асыруға ақпараттық және 

ұйымдастырушылық 

қолдау көрсетілді. 

Сандық нәтижелер: 

1. Құзыретті серіктестермен 

меморандумдар саны – 

кемінде 15. 

Сапалы нәтижелер: 

2. Жобаны Жалпы іске 

асыруға әріптестердің 

тартылу коэффициенті-

кемінде 60% (грант 

алушының бағдарламалық 

есептілігі). 

Сандық индикаторлар: 

дайындық кезеңінде 1 

рет 

Сапалық индикаторлар: 

2 кезең 

3.Шағын гранттар 

беру конкурсын 

жариялау және өткізу: 

3.1. Барынша ашықтық пен 

есептілік рәсімдерін қамтамасыз 

ете отырып, конкурсты жариялау 

және ұйымдастыру (шартқа қол 

қойылған сәттен бастап 10-14 

күнтізбелік күн ішінде). Шағын 

гранттар беру конкурсына қатысу 

үшін үміткерлерде әлеуметтік 

жоба болуы қажет. 

3.2. Маңғыстау облысында 

тіркелген 18-29 жас 

аралығындағы жеке тұлғалар, 

Қысқа мерзімді нәтиже: 

гранттық конкурсты ашық 

және сапалы іріктеу 

Ұзақ мерзімді нәтиже: 

жобаға жастарды, жастар 

ұйымдарын тарту.  

Сандық нәтижелер: 

1. Шағын гранттар 

конкурсына қатысушылар 

саны - кемінде 100 адам. 

2. Іріктеу жөніндегі комиссия 

мүшелерінің саны-Құзыретті 

серіктестер мен мүдделі 

тараптар қатарынан кемінде 

15 адам. 

3. Іріктеу жөніндегі комиссия 

отырысының саны – 1-ден 

Сандық индикаторлар: 

конкурсты өткізу 

кезеңінде 1 рет. 

Сапалық индикаторлар: 

конкурсты өткізу 

кезеңінде 1 рет. 



жастар ұйымдары, бастамашыл 

топтар шағын гранттар 

конкурсын өткізу жастарды 

қолдау үшін әлеуметтік 

жобаларды немесе жергілікті 

қоғамдастықтардың әлеуметтік 

проблемаларын шешуге 

бағытталған жастардың 

жобаларын іске асыруға 2 (екі) 

айдан аспайтын мерзімге және 

сомасы 500 000 теңгеден шағын 

гранттар беру.  

3.3.Шағын Гранттар конкурсы 

туралы бекітілген Ережеге сәйкес 

үміткерлерден жобалық 

өтінімдерді жинау (15 күнтізбелік 

күннен артық емес). 

Шағын гранттар алуға арналған 

әлеуметтік жобалардың 

бағыттары: 

1) білім, ғылым, ақпарат, дене 

шынықтыру және спорт 

саласындағы мақсаттарға қол 

жеткізу; 

2) азаматтардың денсаулығын 

сақтау, салауатты өмір салтын 

насихаттау; 

3) қоршаған ортаны қорғау; 

4) жастар саясаты мен балалар 

бастамаларын қолдау; 

5) отбасылық-демографиялық 

және гендерлік мәселелерді 

шешуге жәрдемдесу болып 

табылады; 

6) халықтың әлеуметтік осал 

топтарын қолдау; 

кем емес. 

4. Шағын грант иегерлерінің 

саны – 40 грант. 

Сапалы нәтижелер: 

5. Жастар, жастар ұйымдары, 

бастамашыл топтар, грант 

иегерлерінің кемінде 60% - ы  



7) жетім балаларға, толық емес 

және көп балалы отбасылардан 

шыққан балаларға көмек көрсету; 

8) халықты жұмыспен қамтуға 

жәрдемдесу болып табылады; 

9) азаматтар мен ұйымдардың 

құқықтарын, заңды мүдделерін 

қорғау; 

10) мәдениет пен өнерді дамыту; 

11) тарихи-мәдени мұраны 

қорғау; 

12) Қоғамдық келісім мен 

жалпыұлттық бірлікті нығайту 

болып табылады; 

13) пробация қызметінің есебінде 

тұрған адамдарға әлеуметтік-

құқықтық көмек көрсету кезінде 

оларға жәрдемдесу болып 

табылады; 

14) мемлекеттік қызметтер 

көрсету сапасына қоғамдық 

мониторинг жүргізу; 

15) азаматтық қоғамды дамытуға, 

оның ішінде үкіметтік емес 

ұйымдар қызметінің тиімділігін 

арттыруға жәрдемдесу болып 

табылады; 

16) өмірлік қиын жағдайда 

жүрген адамға (отбасына) көмек 

көрсету. 

Шағын грант алуға үміткерлер 

грант алушыға бекітілген грант 

алушы және оператормен 

келісілген шағын Гранттар 

конкурсы туралы Ережеге сәйкес 

конкурстық өтінім береді. 



3.4. Грант алушы ашықтық және 

есептілік қағидаттарын 

қамтамасыз ете отырып (грант 

алушы мен Тапсырыс берушінің 

шарты жасалғаннан кейін 

күнтізбелік 31-35 күнге) шағын 

гранттар беру жөніндегі 

конкурстық рәсімдерді өткізуді 

қамтамасыз етеді, атап айтқанда: 

- оператормен келісім бойынша 

конкурстық комиссияны құру; 

- конкурстық комиссияның 

отырыстарын ұйымдастыру; 

- комиссияның конкурстық 

өтінімдерді қарауы; 

- конкурс комиссиясы 

жұмысының қорытындысы 

бойынша шағын грант иегерлерін 

анықтау. 

4. Гранттық конкурсқа 

қатысушыларды тарту 

мақсатында 

ақпараттық науқан 

және 18-ден 29 жасқа 

дейінгі жастарды, 

жастар ұйымдарын, 

бастамашыл 

топтармен атаулы 

жұмысты 

ұйымдастыру 

4.1. Өңірлік жастар ресурстық 

орталығымен бірлесіп жастар 

ұйымдары, бастамашыл топтар, 

белсенді жастар туралы 

мәліметтер жинау, егжей – 

тегжейлі тізімдер жасау (конкурс 

өткізу туралы жарияланғаннан 

кейін күнтізбелік 14-21 күн 

ішінде) бойынша жұмыс жүргізу; 

4.2. Түсіндіру кездесулерін, 

гранттық конкурсқа қатысу үшін 

өтінімдерді қалыптастыруға 

көмек көрсетуді қамтитын 

гранттық конкурсқа 

қатысушыларды тарту 

мақсатында Жастар ресурстық 

орталықтарымен бірлесіп 

Қысқа мерзімді нәтиже: 

қолжетімді ақпараттық  

портал арқылы жастарды, 

жастар ұйымдарын тарту 

бойынша атаулы жұмыс 

іске асырылды. 

Ұзақ мерзімді нәтиже: 

жобаға деген сенімді 

арттыру, Маңғыстау 

облысының халқын 

жастардың мүмкіндіктері 

туралы хабардар ету. 

Сандық нәтижелер: 

1. Облыс, қала 

аудандарындағы ақпараттық 

кездесулер саны – 8-ден кем 

емес. 

2. Консультациялар саны - 

кемінде 100. 

3. Телеграм бот-1. 

4. Ақпараттық-түсіндіру 

материалдары 

жиынтықтарының саны 

(афишалар, буклеттер) – 

кемінде 200. 

Сапалы нәтижелер: 

5. Жастар, жастар ұйымдары, 

Сандық көрсеткіштер: 1 

рет 

Сапалық индикаторлар: 

1 рет 



ақпараттық науқан жүргізу 

(жобаны іске асырудың барлық 

кезеңі ішінде). Кем дегенде 500 

адам қамтылды. 

бастамашыл топтар 

қатарынан ақпараттық 

кездесулер мен 

консультацияларға 

қатысушылардың кемінде 

60% - ы 

5. Жастар жобалары 

және олардың 

авторлары туралы 

деректер базасын құру. 

5.1 Деректер базасын құру. 

 

Қысқа мерзімді нәтиже: 

деректер базасы құрылды 

Ұзақ мерзімді нәтиже: 

Өз әлеуметтік идеяларын 

іске асыруға және 

жергілікті 

қоғамдастықтың 

әлеуметтік 

проблемаларын шешуге 

үлес қосуға мүмкіндік 

алған, сондай-ақ өмірлік 

маңызды дағдыларды 

дамыту бойынша білім 

алған жоба түлектерінің 

пулы. 

Сандық нәтижелер: 

1. Деректер базасы - 40 жоба. 

2. Онлайн-каталог-1 дана. 

Сапалы нәтижелер: 

3. Шағын гранттар 

конкурсына қатысудан 

қанағаттану деңгейі 

(конкурстық рәсімдер) - 

кемінде 60%. 

Сандық көрсеткіштер: 1 

рет 

Сапалық индикаторлар: 

1 рет 

6. Шағын гранттарды 

қаржыландыру 

6.1. Шарттарға қол қою және бір 

шағын грантқа 500 000 теңгеге 

дейінгі сомада кемінде 40 жастар 

жобасын қаржыландыру (шағын 

гранттар конкурсын өткізу 

қорытындылары туралы хаттама 

шыққан сәттен бастап 5-10 

күнтізбелік күн ішінде) және 

жоба бойынша және шағын 

гранттарды іске асыру 

шеңберінде алынған қаражаттың 

мақсатты пайдаланылуын 

қамтамасыз ету (жобаны іске 

Қысқа мерзімді нәтиже: 

шағын гранттар алушылар 

ұсынған төлем 

шоттарының негізінде 

жабдықтаушыларға 

жабдықтарды, тауарлар 

мен қызметтерді жеткізуге 

ақы төлеу жолымен 

қаржы қаражатын бөлу. 

Ұзақ мерзімді нәтиже: 

қаражатты мақсатсыз 

пайдалануға байланысты 

Сандық нәтижелер: 

1. Қол қойылған шарттар 

саны-40 жоба. 

2. Шағын гранттарды іске 

асыруға бөлінген сома – 20 

000 000 теңге. 

Сапалы нәтижелер: 

3. Сәтті аяқталған шағын 

гранттар саны - 40 жоба. 

4. Шағын гранттар 

шеңберінде қызмет 

алушылардың қанағаттану 

Сандық көрсеткіштер: 1 

рет 

Сапалық индикаторлар: 

1 рет 



асырудың барлық кезеңі ішінде). 

6.2. Шағын гранттарды алушылар 

ұсынған төлем шоттарының 

негізінде (жобаны іске асырудың 

бүкіл кезеңі ішінде) 

жабдықтарды, тауарлар мен 

қызметтерді жеткізушілерге 

бергені үшін ақы төлеуді жүргізу 

жолымен көзделген 

қаржыландыру және олар 

ұсынған өтінімдер шеңберінде 

тікелей шағын гранттарды 

алушыларға ақша қаражатын 

аудармай шағын гранттар бөлу. 

Гранттық қаражат жылжымалы 

және жылжымайтын мүлікті 

сатып алуға, әлеуметтік жобаға 

байланысты емес тауарларды, 

қызметтерді және жұмыстарды 

сатып алуға бөлінбейді. 

тәуекелдердің алдын алу деңгейі-кемінде 60%. 

5. Шағын грант 

алушылардың жергілікті 

қоғамдастық өміріне қатысу 

деңгейі-кемінде 60%. 

6. Шағын гранттар бюджетін 

игеру-кемінде 80%. 

7. Әлеуметтік 

жобаларды іске асыру, 

ілгерілету және 

дамыту жөніндегі 

ұйым басшыларының, 

эксперттерді білікті 

жаттықтырушыларды, 

психологтарды және 

мамандарды шақыра 

отырып, жобаларды 

іске асыру кезеңі 

ішінде жастарға 

заңгерлік және 

консультациялық 

қолдау көрсетуді 

ұйымдастыру 

7.1 Жобаларды іске асыру кезеңі 

ішінде жастарға заңгерлік және 

консультациялық (менторлық) 

қолдау көрсетуді ұйымдастыру 

Қысқа мерзімді нәтиже: 

қатысушылар кәсіби 

тәлімгерлердің 

(консультанттардың) 

қолдауымен өз 

мүмкіндіктерін 

жақсартады. 

Ұзақ мерзімді нәтиже: 

шағын гранттарды сапалы 

іске асыру, жобаларды 

одан әрі іске асыру үшін 

қатысушылардың 

дағдыларын арттыру 

Сандық нәтижелер: 

1. Тартылған мамандар саны-

5 адамнан кем емес 

2. Өткізілген 

консультациялар саны - 

кемінде 100. 

Сапалы нәтижелер: 

3. Қолдауға қанағаттану 

деңгейі кемінде 80% 

құрайды. 

4. Оқыту және 

консультациялық қолдау 

қорытындылары бойынша 

дағдыларды дамыту деңгейі 

– кемінде 60%. 

Сандық көрсеткіштер: 2 

рет 

Сапалық индикаторлар: 

2 рет 



(қоғамдық негізде 

серіктестік қатынас 

аясында) 

5. Жобалардың әлеуетті 

тұрақтылық деңгейі-кемінде 

45%. 

8. Өмірлік маңызы бар 

дағдыларды, жұмысқа 

орналасу дағдыларын 

және т. б. дамыту 

бойынша шағын грант 

алушылар арасында 

оқыту тренингтерін 

өткізу  

8.1 Шағын гранттар алушылар 

арасында оқыту тренингтерін 

өткізу 

Қысқа мерзімді нәтиже: 

қатысушылар әлеуметтік 

жобаларды іске асыру, 

ілгерілету және дамыту 

бойынша онлайн оқудан 

өтеді, кәсіби 

жаттықтырушылардың 

қолдауымен өз 

мүмкіндіктерін 

жақсартады. 

Ұзақ мерзімді нәтиже: 

шағын гранттарды сапалы 

іске асыру, жобаларды 

одан әрі іске асыру үшін 

қатысушылардың 

дағдыларын арттыру 

Сандық нәтижелер: 

1. Тартылған кәсіби 

жаттықтырушылар саны-5  

адамнан кем емес 

(серіктестік негізде ақысыз 

тарту)  

2. Оқудан өткен 

қатысушылар саны – 40 

грант алушылар. 

Сапалы нәтижелер: 

3. Қолдауға қанағаттану 

деңгейі кемінде 80% 

құрайды. 

4. Оқумен қанағаттану 

деңгейі-кемінде 80%. 

5. Жобалардың әлеуетті 

тұрақтылық деңгейі-кемінде 

45%. 

Сандық көрсеткіштер: 1 

рет 

Сапалық индикаторлар: 

1 рет 

9. Жобаны іске асыру 

кезеңінде 

мониторингтік топ 

құру жолымен өңірде 

шағын гранттар алған 

жастар жобаларын іске 

асыру мониторингін 

ұйымдастыру 

(үйлестіру, жоба 

сапасының 

мониторингі және 

сауалнамалық 

сауалнама, фокус-

9.1 Шағын гранттар алған жастар 

жобаларын іске асыру 

мониторингін ұйымдастыру 

Қысқа мерзімді нәтиже: 

шағын гранттарға 

мониторинг жүргізілді. 

Ұзақ мерзімді нәтиже: 

шағын гранттарды 

сапасыз іске асырумен 

байланысты 

тәуекелдердің алдын алу 

Сандық нәтижелер: 

1. Мониторингпен қамтылған 

жобалар саны-40 жоба 

Сапалы нәтижелер: 

2. Жалпы Жобаға 

қанағаттану деңгейі-кемінде 

80%. 

3. Аяқталған жобалар саны – 

40 жоба. 

Сандық индикаторлар: 1 

реттен кем емес 

Сапалық индикаторлар: 

1 рет 



топтар, телефон 

арқылы пікіртерім 

жүргізу жолымен 

нәтижелерді бағалау, 

"жасырын сатып 

алушы", әлеуметтік 

желілер және т. б.) 

10. Колл-орталықтың 

және кері байланыс 

және проблемаларды 

шешу тетігінің 

жұмысын 

ұйымдастыру (жобаны 

іске асырудың бүкіл 

кезеңі ішінде). 

10.1 Байланыс орталығы мен кері 

байланыс және проблемаларды 

шешу механизмінің жұмысын 

ұйымдастыру 

10.2 Индикаторларды өлшеу үшін 

нысаналы топтарға зерттеу 

жүргізу, сондай-ақ жобаны одан 

әрі іске асыру бойынша 

ұсынымдар қалыптастыру 

Қысқа мерзімді нәтиже: 

қатысушылар мен мүдделі 

тұлғаларға ақпараттық 

және консультативтік 

қолдау көрсетілді. 

Ұзақ мерзімді нәтиже: 

грант алушының да, 

мақсатты аудиторияның 

да жобаны іске асыруды 

сапасыз орындауына 

байланысты 

тәуекелдердің алдын алу 

Сандық нәтижелер: 

1. Консультациялар саны-

кемінде 100. 

2. Өткізілген фокус 

топтардың саны – кемінде 3. 

3. Нысаналы топтарға 

жүргізілген зерттеулер саны-

1. 

Сапалы нәтижелер: 

4. КОЛЛ- орталыққа 

қанағаттану деңгейі-кемінде 

80%. 

 

Сандық индикаторлар: 

кемінде 1 рет. 

Сапалық индикаторлар: 

1 рет. 

11. БАҚ-та, оның 

ішінде республикалық 

деңгейде, әлеуметтік 

желілерде және 

мессенджерлерде сәтті 

кейстер туралы 

жұртшылықтың оң 

қабылдауын 

қалыптастыру (ЖЫЛ 

ІШІНДЕ 

 

12. Бірлестіктің 

аккаунттарында 

әлеуметтік желілерде 

11.1 БАҚ-та, оның ішінде 

республикалық деңгейде, 

әлеуметтік желілерде және 

мессенджерлерде сәтті кейстер 

туралы жұртшылықтың оң 

қабылдауын қалыптастыру (ЖЫЛ 

ІШІНДЕ 

 

12.1 Бірлестіктің аккаунттарында 

әлеуметтік желілерде (Instagram, 

Facebook) шағын грант бойынша 

жобалар туралы ақпараттарды 

жариялау (жобаны іске асырудың 

бүкіл кезеңі ішінде). 

Қысқа мерзімді нәтиже: 

жобаны жариялау және 

қатысушылардың медиа 

және контент жоспарлары 

бойынша жетістіктерін 

жариялау арқылы 

жобаның нәтижесімен 

бөлісу.  

Ұзақ мерзімді нәтиже: 

қатысушылар қоғамда 

мойындалады, өз 

жобаларын іске асыру 

арқылы өзіндік 

Сандық нәтижелер: 

1. Әлеуметтік желілердегі 

жарияланымдар саны - 100 

данадан кем емес. 

2. Мақалалар саны-7 данадан 

кем емес. 

3. Бейнероликтер саны-

кемінде 2 дана. 

Сапалы нәтижелер: 

4. Ақпараттық қамту – 

кемінде 10 мың. 

5. Әлеуметтік желілердегі 

жазбалар-5-10 

Сандық индикаторлар: 1 

рет 

Сапалы индикаторлар: 1 

рет 



(Instagram, Facebook) 

жобалар туралы 

ақпараттарды 

жариялау (жобаны іске 

асырудың бүкіл кезеңі 

ішінде). 

маңыздылықты 

арттырады 

13. Шағын гранттар 

бойынша үздік 

әлеуметтік жобалар 

форумын өткізу (жеке 

келісілген жоспар 

бойынша). 

13.1 Шағын гранттар бойынша 

үздік әлеуметтік жобалар 

форумын өткізу  

Қысқа мерзімді нәтиже: 

өңірде жобаның 

қорытындысы 

шығарылды 

Ұзақ мерзімді нәтиже: 

қатысушылар қоғамда 

мойындалады, өз 

жобаларын іске асыру 

арқылы өзіндік 

маңыздылық артады 

Сандық нәтижелер: 

1. Қатысушылар саны-100 

адамнан кем емес. 

Сапалы нәтижелер: 

2. Мүдделі тараптардың 

жобаларды одан әрі қолдау 

туралы келісімдер жасасуы - 

кемінде 5 жоба 

Сандық индикаторлар: 1 

рет 

Сапалы индикаторлар: 1 

рет 

14. Оператордың 

рәсімдеріне сәйкес 

растайтын құжаттары 

бар жобаның іске 

асырылуы туралы 

шығармашылық 

есепті (шағын 

гранттарға 

қатысушылардың 

тізімі, іске асырылған 

жобалар туралы 

ақпарат, конкурстық 

комиссияның 

жүргізген жұмысы 

туралы материалдар, 

медиа есеп, жобаларды 

сүйемелдеу және 

мониторингілеу 

бойынша жүргізілген 

14.1 Жобаны іске асыру туралы 

шығармашылық есепті 

қалыптастыру және операторға 

жіберу 

Қысқа мерзімді нәтиже: 

операторға 

шығармашылық есеп 

жіберіледі, жобаның 

қорытынды есебі 

шығарылады.  

Ұзақ мерзімді нәтиже: 

Жобаны табысты іске 

асыру арқылы шағын 

гранттар іске асады, 

жобаның қорытындысы 

бойынша Маңғыстау 

облысындағы жастар 

бастамаларын қолдауға 

қаржыландыруды одан әрі 

бөлуге ықпал ететін 

болады.  

Сандық нәтижелер: 

1. Оператор қабылдаған 

есептердің саны – 1-ден кем 

емес. 

 1 рет 



жұмыс материалдары, 

жоба туралы фото 

және бейне 

материалдар) 

қалыптастыру және 

операторға жіберу 

15. Оператордың 

рәсімдеріне сәйкес 

растайтын 

құжаттармен 

(бухгалтерлік есеп 

нормаларын сақтай 

отырып, банктен үзінді 

көшірмені және 

бастапқы қаржылық 

құжаттардың 

көшірмелерін қоса 

бере отырып, 

қаржылық 

операциялар тізілімі) 

жобаны іске асыру 

туралы Қаржылық 

есепті қалыптастыру 

және операторға 

жіберу. 

15.1 Жобаны іске асыру туралы 

қаржылық есепті қалыптастыру 

және операторға жіберу 

Қысқа мерзімді нәтиже: 

операторға қаржылық 

есеп жіберіледі, жобаның 

қорытынды есебі 

шығарылады.  

Ұзақ мерзімді нәтиже: 

Жобаны табысты іске 

асыру арқылы шағын 

гранттар іске асады, 

жобаның қорытындысы 

бойынша Маңғыстау 

облысындағы жастар 

бастамаларын қолдауға 

қаржыландыруды одан әрі 

бөлуге ықпал ететін 

болады. 

Сандық нәтижелер: 

1. Оператор қабылдаған 

есептердің саны – 1-ден кем 

емес. 

 1 рет 

       

 

 

 

 



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

 

Іс-шара шілде тамыз қыркүйек қазан қараша желтоқсан 

Жобаны іске асыру 

бойынша облыстық 

жобалық кеңсенің 

ашылуы 

+      

Жобаны іске асыру үшін 

қажетті құжаттарды 

әзірлеу және бекіту 

(Шағын Гранттар 

конкурсы туралы ереже; 

шағын гранттарды іске 

асыру жөніндегі Ереже 

және шағын гранттар 

беруге өтінімдерді 

іріктеу критерийлері; 

менторларды іріктеу 

жөніндегі Ереже;  

Қажет болған жағдайда 

оператормен 

құжаттарды келісу. 

+      

Жоба серіктестерімен 

меморандумдар жасасу 

+      

Өтінімдерді іріктеу 

жөніндегі конкурстық 

комиссияның құрамын 

қалыптастыру. 

Оператормен келісу. 

+      

Жоба мәселелері 

жөніндегі арнайы 

комиссияның құрамын 

қалыптастыру. 

Оператормен келісу. 

+      

Жобаның көрнекі 

өнімдерін шығару 

+      

Әлеуметтік желілерде 

(Instagram, Facebook) 

жоба туралы 

ақпараттарды жүктеу. 

Посттарды жариялау. 

+ + + + + + 

Жобаның Telegram-

ботын құру және 

сүйемелдеу 

+ + + + + + 

Байланыс орталығы мен 

кері байланыс және 

проблемаларды шешу 

механизмінің жұмысын 

+ + + + + + 



ұйымдастыру 

Жоба туралы ақпаратты 

БАҚ-та, оның ішінде 

республикалық 

деңгейде, әлеуметтік 

желілер мен 

мессенджерлерде 

жариялау 

+ + + + + + 

Шағын гранттар 

конкурсын жариялау 

 +     

Жобалық өтінімдерді 

қалыптастыру және 

беру бойынша жастар 

арасында түсіндіру 

кездесулерін өткізу 

 +     

Осал жастар, жастар 

ұйымдары, бастамашыл 

топтар  туралы 

мәліметтер жинау, 

егжей-тегжейлі тізімдер 

жасау 

+ +     

Үміткерлерден 

конкурстық өтінімдерді 

жинау 

 +     

Конкурстық өтінімдерді 

техникалық іріктеу 

 +     

Конкурстық комиссия 

мүшелерінің өтінімдерді 

қарауы. Конкурстық 

комиссияның 

отырыстарын өткізу 

 +     

Шағын гранттар 

алушылармен шарттар 

жасасу 

 +     

Жастар жобаларын іске 

асыру 

  + +   

Жастар жобаларын 

қаржыландыру, 

жабдықтарды, тауарлар 

мен қызметтерді 

жеткізушілерге төлеуге 

арналған шоттар 

негізінде жеткізу үшін 

ақы төлеу 

  + +   

Шағын гранттар 

алушыларға арналған 

Development Day 

(мастер-класстар, ашық 

  + + +  



кеңестер, воркшоптар, т. 

б.) 

Шағын гранттар 

алушыларды құқықтық 

және әдістемелік қолдау 

  + + +  

Жастар жобаларын іске 

асыру мониторингі 

(жобаларды іске асыру 

орындарына шығу, 

сауалнамалық және 

телефон арқылы 

сұраулар, фокус-топтар, 

"Жасырын сатып 

алушылар" және т.б.). 

мониторингтік топ құру 

  + + +  

Нысаналы 

индикаторларды өлшеу 

үшін әлеуметтік зерттеу 

жүргізу, сондай-ақ 

жобаны одан әрі іске 

асыру бойынша 

ұсынымдар 

қалыптастыру 

(қатысушылар, қызмет 

алушылар, кеңесшілер 

және серіктестер) 

  + + +  

Шағын грант 

алушыларды онлайн 

оқыту 

  + + +  

Жастар жобалары және 

олардың авторлары 

туралы деректер 

базасын құру 

  + + +  

Үздік жастар 

жобаларының онлайн-

каталогын 

қалыптастыру 

  + + +  

Үздік тәжірибелер 

форумын өткізу 

  + + +  

Жобаны іске асыру 

туралы Шығармашылық 

есепті қалыптастыру 

және операторға жіберу 

     + 

Жобаны іске асыру 

туралы Қаржылық 

есепті қалыптастыру 

және операторға жіберу 

     + 

 

8. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тәуекелдері 



 

Тәуекел Ықтималдығын азайту стратегиясы және салдарын барынша азайту 

стратегиясы 

Грант алушы мен оператор 

арасында жобаны іске 

асыруға арналған шартты 

кешірек жасасу 

Жобалық өтінімдерді жинау, конкурстық іріктеу мерзімдерін 

қысқарту. 1 ай ішінде жастар жобаларын іске асыру. 

Әлеуметтік жобаларға 

конкурстық іріктеу өткізуге 

қатысты шағын грант 

алмаған қатысушылар 

тарапынан өтініштер мен 

шағымдардың көп саны 

Ақпараттық-түсіндіру науқаны шеңберінде жастар жобаларын 

іріктеудің барлық кезеңдері туралы қолжетімді және ашық ақпарат 

ұсыну. Бірлестіктің парақшасында әрбір кезең бойынша іріктеу 

хаттамаларын орналастыру. Конкурстық комиссия отырыстарын 

онлайн трансляциялау. 

Қатысушылардың жобалық 

басқаруда, жоспарлар мен 

бюджеттерді әзірлеуде, 

қаржылық және 

шығармашылық есептерді 

дайындауда тәжірибесінің 

болмауы 

Шағын гранттарды іске асыруда қатысушыларға заңгерлік және 

әдістемелік қолдау көрсету. Онлайн оқыту барысында қаржылық 

сауаттылық бойынша модульдерді енгізу, жоба бойынша есептерді 

дайындау және тапсыру. Жобалық өтінімді жазу, есептерді дайындау 

және тапсыру бойынша егжей-тегжейлі нұсқаулықтарды әзірлеу. 

Жоба сарапшыларымен шағын грант алушылардың жеке кеңестері. 

Жастар жобаларын тек қағаз 

жүзінде жүзеге асыру, 

жобалардың нәтижелерін 

бұрмалау 

Жергілікті жерлерде жобаларды іске асырудың көшпелі мониторингі. 

Фото және бейнематериалдарды сұрату, көрсетілетін қызметті 

алушылардың пікірлері. "Құпия сатып алушы". Жастар жобалары, 

жобаларды көрсетілетін қызметті алушылар бойынша іс-шараларды 

өткізудің мәлімделген орындарына іріктеп қоңырау шалу. 

Шағын гранттар конкурсына 

жобалық өтінімдер санының 

жеткіліксіздігі 

Облыстың әрбір ауданында күшейтілген ақпараттық-түсіндіру 

науқанын өткізу, аудандарда қатысушыларды тарту бойынша нақты 

жұмыс, әртүрлі форматтағы (мәтін, бейне, сурет және т.б.) өтінімдерді 

дайындау және беру бойынша егжей-тегжейлі нұсқаулықтар. 

Кейбір гранттарды 

алушыларда онлайн оқудан 

өту үшін құрылғының 

(компьютер, планшет, 

смартфон) және интернетке 

қолжетімділіктің болмауы 

Жергілікті мектеп немесе аудандық Жастар ресурстық орталығы 

базасында онлайн-оқудан өту ұсынылады.  

 

      9. 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 



Жобаның Instagram 

әлеуметтік 

желісіндегі 

парақшасындағы 

Пост 

50 Бірлестіктің аккаунты Instagram Аптасына 

3рет 

Facebook әлеуметтік 

желісіндегі жоба 

бетіндегі Пост 

50 Facebook-тегі бірлестік аккаунты Аптасына 3 

рет 

Бейнеролик 2 Бірлестіктің Instagram және 

Facebook әлеуметтік желілері 

Шағын 

Гранттар 

конкурсы 

кезеңінде 

Жоба туралы мақала 5 Жергілікті БАҚ (теледидар, баспа 

басылымдары, интернет-

порталдар) 

Айына 3 рет 

Жоба туралы мақала 2 Республикалық БАҚ (теледидар, 

баспасөз басылымдары, интернет-

порталдар) 

Айына 3 рет  

Үздік жастар 

жобаларының 

онлайн-каталогы  

1 Бірлестіктің парақшасы, Instagram 

және Facebook әлеуметтік 

желілері 

Жоба соңында 

 

10. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның тұрақтылығы 

 

Қаржыландыру аяқталғаннан кейін 

қызметті жалғастыру және (немесе) 

нәтижелерді насихаттау мүмкіндігі 

Бірлестік 2014 жылдан бастап өңір жастарымен жұмыс 

істейді және бұл жоба жастардың оң дамуы бойынша әлеуеті 

мен білімін нығайтуға және Маңғыстау облысының басқа да 

жастар ұйымдары, ҮЕҰ, еріктілер мен жастардың 

айналасына топтасуға ықпал ететін болады. Үздік 

тәжірибелер форумы шеңберінде жоба қорытындысы 

бойынша іске асырылған Жастар гранттарының қатарынан 

кемінде 5 жобаны қаржыландыруды жалғастыру үшін 

өңірдің басқа мүдделі ұйымдарымен уағдаластық жасасу 

жоспарлануда, бұдан басқа коммерциялық тұрақтылыққа 

шығу бойынша шағын гранттардың барлық алушылары үшін 

кейіннен құқықтық, әдістемелік көрсетілетін болады. Жоба 

аяқталғаннан кейін жоба түлектерінің желісі (деректер 

базасы) қалыптастырылады.  

Тұрақтылықты қамтамасыз ету және 

(немесе) нәтижелерді одан әрі 

насихаттаудағы ұйымның рөлі 

қандай 

Бірлестік  жоба нәтижелерін өңірлік және республикалық 

деңгейде ілгерілетуге, оның ішінде жобаға қатысушылардың 

оң имиджін қалыптастыру үшін БАҚ – та және әлеуметтік 

желілерде ілгерілетуге тікелей қатысатын болады, бұл 

олардың дамуына ықпал ететін болады. Сондай-ақ, ұйым 

операторға жоба бойынша әлеуметтік зерттеулердің 

нәтижелерін ұсынады, бұл халықтың ғана емес, 

сараптамалық қоғамдастықтың және тексеруші органдардың 



сенім деңгейін арттырады. 

 

 

«Түпқараған жастары» жастар 

қоғамдық бірлестігінің төрағасы                             Н.С.Мағдатов 

 

Толтырылған күні  

28. 06.2022 жыл  



Заявитель 

(софинансирование)

Другие источники 

софинансирования
Средства гранта

1 Административные расходы: 3 063 904                     

Заработная плата, в том числе: 2 939 904                     

Руководитель/координатор проекта месяц 6 170 000                        1 020 000                     1 020 000                     

Специалист по связям с общественностью (Smm manager) месяц 6 120 000                        720 000                        720 000                        

Эксперт по финансовому контролю (бухгалтер) месяц 6 150 000                        900 000                        900 000                        

Cоциальный налог и социальные отчисления месяц 6 36 784                          220 704                        220 704                        

Обязательное медицинское страхование месяц 6 13 200                          79 200                          79 200                          

Банковские услуги услуга 1 50 000                          50 000                          50 000                          

Расходы на оплату услуг связи и интернета месяц 6 4 000                            24 000                          24 000                          

Почтовые услуги услуга 1 50 000                          50 000                          50 000                          

Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для 

обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в 

том числе:

70 000                          

Канцелярские  товары месяц 1 50 000                          50 000                          50 000                          

Прочие расходы, в том числе:

Услуги по заправке и ремонт картриджей услуга 5 4 000                            20 000                          20 000                          

2 Материально-техническое обеспечение: 500 000                        

Ноутбук штук 1 305 000                        305 000                        305000

Программное обеспечение и антивирусная программа штук 1 45 000 45000 45 000                          

МФУ лазерное штук 1 150 000 150000 150 000                        

3 Прямые расходы: 21 100 000                   

Мероприятие 1. Информирование молодежи о запуске проекта 450 000                        

Услуги по организации работы колл-центра услуга 1 100 000                        100 000                        100 000                        

Услуги по созданию видеороликов услуга 2 100 000                        200 000                        200 000                        

Полиграфические услуги услуга 1 150 000                        150 000                        150 000                        

Мероприятие 2. Выделение малых грантов услуга 20 400 000                   

Малые гранты услуга 40 500 000                        20 000 000                   20 000 000                   

Изготовление х баннера  штук 40 10 000                          400 000                        400 000                        

Мероприятие 3. Организация Форума 250 000                        

Звуковое оборудование услуга 1 150 000                        150 000                        150 000                        

Фото и видео съемка мероприятия услуга 1 100 000                        100 000                        100 000                        

Итого: 24 733 904                   

Председатель МОО "Түпқараған жастары"                                                                               Н.Мағдатов 

Приложение №9



Всего, в тенге

Источники финансирования

Смета расходов по реализации социального проекта 

№ Статьи расходов
Единица 

измерения
Количество Стоимость, в тенге
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