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Біз кімбіз және 2006 жылдан 
бері не атқарып келеміз? 

«КАМЕДА» ҚҚ мақсаты: 

Қазақстанның өркендеуіне ұйымдастырушылық және 

институционалдық потенциалын арттыру жүзелерімен өз үлесін қосу

- Тренингтер өткізу

- Ұйымды дамыту

- Зерттеу, мониторинг 

жасау және бағалау

- Әлеуметтік 

технологиялардың 

әсері

- Soft skills

Консалтинг:
Ұйымды дамыту

Краудфандинг
платформасы

Әлеуметтік аймақтағы 
зерттеулер

Мониторинг және 
бағалау:
- Жобалар мен 

нұсқаулар
- Ұйымды дамыту
- Құпия сатып 

алушы



Спикер туралы
 "КАМЕДА" ҚҚ атқарушы директоры, Азаматтық Инциатив 

орталығының басшысы г. Нұр-сұлтан, әлеуметтік кәсіпкер, кәсіби 
медиатор;;

 Халықты тарту арқылы жобалар мен бағдарламаларды басқарудың 
24 жылдық жұмыс тәжірибесі бар маман; ұйымдық даму 
саласындағы консалтинг және тренингтер;

 Жобалар мен бағдарламаларды әзірлеу және мониторингілеу және 
бағалау тәжірибесіне 15 жыл;

 18 жыл ұйымдастыру даму жөніндегі кеңесші;
 6 жыл неміс Даму Банкі жобасының кеңесшісі;

 250-ден астам тренингтер мен вебинарлар өткізді: 
ұйымдастырушылық даму, тренерлерге арналған тренингтер, 
әлеуметтік бағдарламалар/жобалар мониторингі және бағалау, 
АҚТҚ/ЖҚТБ-ның фокустық алдын алу, қақтығыстардың алдын алу, 
медиация және т. б..;

 Тренингтерді өткізу елдері: Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, 
Қырғызстан, Босния және Герцеговина, Кения.ҚР БжҒМ жанындағы 
Үйлестіру кеңесінің мүшесі;IPEN мүшесі (Халықаралық бағдарлама 
бағалаушылар желісі)
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Жоба туралы қысқаша

«BIRGEMIZ: SABAQTASTYQ»

 Донор: «Азаматтық бастамаларды 
қолдау орталығы» КЕАҚ

 Орындаушы: ҚҚ «KazBrands»

 Жобаның Ұзақтығы : 
 Жобаның мақсаты-балалар үйлерінде өмірде

қиын жағдайға тап болған балалар мен
жастарға қатысты волонтерлердің тәлімгерлік
тәжірибесін енгізу.
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Жоба туралы қысқаша «BIRGEMIZ: 

SABAQTASTYQ» (жалғасы)

Жобаның міндеттері:
 Нұр-сұлтан, Шымкент және Атырауда еріктілерді

қолдаудың 3 орталығын құру.

 Тәлімгерлік тәжірибесін енгізу, беделді және Құрметті
азаматтар (волонтерлер) қатарынан 50 жеке тәлімгер
дайындау.

 1000 тартылған және оқытылған азаматтарды және
волонтерлерді дайындау

 Нұр-сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында
және Қазақстанның барлық облыс
орталықтарында 68 шағын грантты іске асыру
(300 000 теңге сомасында әрбір грант).
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Шағын Гранттар конкурсы туралы:

Конкурстың мақсаты:

Халықты әлеуметтік қорғау
жүйесінің әлеуметтік қызмет
көрсету орталықтарында
өмірлік қиын жағдайда қалған
балалар мен жастарға, 
балаларға қатысты еріктілердің
тәлімгерлік тәжірибесін енгізу
жөніндегі жобаларды іске
асыруға азаматтардың
қатысуын кеңейту. 

1 гранттың бағасы: 300 000 
теңге

грант саны: 68

Конкурстың міндеттері:

- осы салада халық арасында волонтерлікті
насихаттау;

- тәлімгерлік тәжірибесін енгізу жөніндегі
жобаларды іске асыру - қиын өмірлік жағдайда
қалған әрбір қамқорлыққа алынушыға беделді
және Құрметті азаматтар (волонтерлер) 
қатарынан дербес тәлімгерді бекіту, олардың
қамқорлыққа алынушыны тәрбиелеу және
әлеуметтендіру жөніндегі міндеттерін ерікті
түрде қабылдауы;

- әлеуметтік жобалар саласында халықтың
кәсіби және жеке дамуына жәрдемдесу;

- тәлімгерлік тәжірибесін енгізу бойынша
әлеуметтік жобаларды қолдау құралдарының
қолжетімділігін кеңейту.



Шағын Гранттар конкурсы туралы: 

қолданылатын терминдер
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Ұйымдастырушы ҚҚ «KazBrands»

Өтінім беруші байқауға қатысуға тінім берген

жеке тұлғалар, бастамашыл

топтар, сондай-ақ Қазақстан

Республикасының үкіметтік

емес ұйымдары; 

Грант беруші ҚҚ «KazBrands»

Грант алушы грант алған байқаудың

жеңімпазы. 



БАЙҚАУ ҚАТЫСУШЫЛАРЫНА 

ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Жеке 

тұлғалар

Бастамашы

топтар

ҮЕҰ

18 жастан

жоғары

18 жастан асқан

басшы

Команда-14 

жастан бастап

ҮЕҰ 

Деректер

базасында

болуы тиіс
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Маңызды!!! Басымдылық – еріктілер саласындағы
бағдарламаларды/жобаларды іске асырудағы тәжірибе
Қосымша артықшылығы: сертификаттардың, алғыс хаттардың, 
ұсыныстардың, жарияланымдардың немесе волонтерлік
тәжірибенің басқа да растамаларының болуы.



Келесі бағыттар бойынша жобалар 

қабылданады:
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 - кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығымен өзара іс-қимыл жасау;

 - ЖИТС орталықтарындағы балалар мен жасөспірімдермен өзара іс қимыл жасау; 

 - оралмандарды бейімдеу және ықпалдастыру орталығымен өзара ісқимыл жасау; 

 - девиантты мінез-құлықты балаларға арналған арнайы білім беру ұйымымен 

өзара іс-қимыл жасау;

 - «инклюзивті білім беруді» дамыту - қажет болған жағдайда ассистенттер мен 

қолдау құралдарын (ақылға қонымды құрылғылар) қамтамасыз ете отырып, 

жергілікті қоғамдастық базасында жалпы білім беретін мектептерде мүгедектігі бар 

балаларды оқыту тәжірибесі;

 - балалар үйлерімен, мамандандырылған балалар үйлерімен өзара ісқимыл 

жасау; 

 - «тәлімгерлер» әлеуметтік жобасын іске асыратын «Дара» Қайырымдылық Қоры 

арқылы балалар үйлерімен өзара іс-қимыл жасау, оның мақсаты– оқыған тәлімгер 

волонтермен қарым-қатынас жасау арқылы балалар үйлерінің тәрбиеленушілерін 

әлеуметтендіру;

 - өңірлердегі балалар психоневрологиялық орталықтарымен өзара ісқимыл жасау; 

 - өңірлердегі «облыстық жасөспірімдер үйі» коммуналдық мемлекеттік 

мекемелермен өзара іс-қимыл жасау; 

 4.1. т. сәйкес келетін өзге бағыттар



Жобаларға қойылатын талаптар

• Шарт жасалған сәттен бастап 5 ай: 
маусым-қазан

Жобалардың
мерзімі

• Өңірдегі жағдайды түбегейлі өзгертетін
жүйелі өзгерістерге бағытталған
жобалар

Іріктеу кезіндегі
артықшылықтар

•Волонтерлік бастамаларды іске асыру үшін
түрлі шығын материалдарын қолдау.
•Еңбекақы төлеу, кеңсені ұстау және басқа
әкімшілік шығындар

Жоба
шеңберіндегі

мүмкін шығындар

• Ұсынылған нысанға сәйкес
Жобаны
рәсімдеу



Анықтауы

Жоба

 Жоспарланған өзгеріс
 Нақты мақсаты бар

 Өзара байланысты қызмет түрлерін 
қамтиды

 Белгілі бір ретпен орындалады

 Шектеулі және алдын ала 
анықталған ресурстар

 Шектеулі және алдын ала 
белгіленген орындау уақыты

 Жаңалығы, бірегейлігі (қиын емес 
жұмыс)

© Компания «Процесс Консалтинг», 2010



БАҒАЛАУ ШАРТТАРЫ

№ БАҒАЛАУ ШАРТТАРЫ Бағалау үлесі, 

% 

1. Халықтың волонтерлік қызметке тартылуы 30

2. Мақсатты аудиторияның қажеттіліктеріне

сәйкестігі және өңірдің мәселелерін шешу

тиімділігі

30

3. Жобаның алдағы уақыттағы жүйелілігі мен

өміршеңдігі

20

4. Жобаны орындау жоспарының нақтылығы мен

ұтымдылығы

10

5. Бюджеттің орындылығы мен негізділігі 10

Барлығы: 100

Бағалаудың әрбір шарты бес ұпайлық шкала бойынша

бағаланады (0-ден 5 ұпайға дейін). 
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Өтінімдердің компоненттері

1. Өтініш беруші туралы мәліметтер

2. Волонтерлік жұмыс / волонтерлік жобаларды іске
асыру тәжірибесі туралы мәліметтер (жеке тұлғалар, 
БТ және ҮЕҰ үшін)

3. Жоба туралы ақпарат (келесі слайд)
 Қажетті қосымшалар

- қолы қойылған байқауға қатысуға өтінімді ұсыну туралы ілеспе хат (бар 
болса): 

- жеке тұлғалар үшін – еркін нысанда, заңды тұлғалар үшін – ұйымның
мөрі қойылған ресми бланкісінде; 

- ұсыным хаттар (бар болса);

- жобаның презентациясы, жоба туралы бейне (бар болса). 

№ Жобаның атауы, мақсаттары, 

міндеттері, мазмұны

Іске асыру 

мерзімі

Нәтижесі Жұмсалған қаражат 

(қаржылық, материалдық,
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адами және т. б.)



Өтінім компоненттері: 

жоба туралы ақпарат

1. Жобаның атауы (орыс және қазақ тілдерінде)

2. Жобаның бағыты ("Birgemiz: Sabaqtastyq»)

3. Жобаның мақсатыЖобаны іске асыру аумағы

4. Жобаның мақсатты тобыМақсатты топтың жоспарлы

сандық қамтылуы.

5. Жоба бойынша қызметтің қысқаша сипаттамасы.

6. Жоба бойынша серіктестер

7. Күтілетін нәтижелер және Жобаның әлеуметтік әсері

8. Жобаның жалпы құны (теңгемен)

9. Тұрақтылық

10. Жұртшылықты ақпараттандыру

11. Әлеуметтік жобаның тәуекелдері
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 Өнім

 Тұтынушылар

 Баға

 Дерек көзі (орналасқан
жері)

 Өндірісі

 Өнімді жылжыту

Қажеттілік-Адамның муддесі оның
тіршілік етуі және дамуы үшін
қажеттіліктер

Маркетингтің құрылымы  (С и 5P)
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Жобаның бағытын және жоспарлаудағы 

жүйелік тәсілді таңдау үшін

Себептер

• Неге мұндай мәселе бар?

• Бұл мәселе қанша себеп тудырады?

• Аталған мәселелер бір-бірімен байланысты ма?

Салдар

• Мәселенің салдары қандай?

• Қанша адамдардың санына олар қалай әсер 
етеді?

• Саяси, мәдени және экономикалық салдарлар 
бар ма?

Не ұсынылады?



МӘСЕЛЕ АҒАШЫ  –

мәселедегі өзекті

сұрақты түсінуді

визуалды бейнелеу

әдісі

Салдарлар

Негізгі мәселе

Ішкі себептер 

-Негізгі мәселенәі салдарлары 

қандай?

-Негізгі мәселе қандай?

-Ішкі себептер қандай?

Осы топта айналысуға тұратын 

әлдеқайда маңызды сұрақ 

қандай?



Үлгі «Мәселе ағашы» (2)



Пример «Дерева проблем»
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Өтінім компоненттері: мәселені 

қою

Қазақстан Республикасында сүт безі обыры (СБО) аурушаңдығын 
бағалау бойынша соңғы онжылдықта әйелдердің онкологиялық 
аурулары арасында бірінші орынды иеленсе, 2011 жылы 
Қазақстан халқының популяциялық онкологиялық аурушаңдығы 
арасында бірінші орынға шығып, 100 мың адамға шаққанда 20,6 
оқиғаны құрады, деп хабарлайды "Санофи-Авентис 
Қазақстан"ЖШС баспасөз қызметі. Әйелдердің барлық 
онкологиялық аурулары арасында ЖМЖА бар адамдардың үлесі 
1/4-тен астамды құрады. Өлім көрсеткішін бағалау бойынша 
ЖМЖА барлық қатерлі аурулар арасында 3 орын алды. Халықтың 
қартаюына қарай жаңа түзілімдермен сырқаттану қаупі артады. 
Оңтүстік астанада АӨЖ әйелдердің онкологиялық аурулары 
арасында аурушаңдық бойынша 1 орын алады. Өткен бес жылда 
алғаш рет ауырған әйелдердің саны 434-тен 472-ге дейін өсті, 
бұл ретте асқынған жағдайлардың үлесі 2007 жылғы 7% - дан 
2011 жылы 3% - ға дейін төмендеді.
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Өтінім компоненттері: мәселені 

қою

Қазақстанда маммографиялық скрининг 2008 жылдан бастап енгізілген. 

Алайда, өткен жылдан бастап скрининг еуропалық стандарттардың 

талаптарына сай болды. Алайда, бастапқы медициналық-әлеуметтік көмек 

(БМСК) мекемелерінде әлі де маммологиялық орталықтар мен жабдықтар 

жетіспейді. Медициналық персонал тиелген жұмысымен мүлде үлгереді 

сапалы әрекет етуге, барлық туындайтын жағдайлары мен мәселелері.

Әйелдердің өздері бұл мәселелерге көңіл бөлмейді,Қазақстанның әрбір 2-ші 

тұрғыны өз еркі бойынша тексеруден өту туралы ешқашан ойланбады. Ресми 

статистикаға сәйкес, біздің елімізде РМЖ азап шегетін әйелдердің 42% - ы 

дәрігерге аурудың соңғы сатысында ғана жүгінеді.

Осыған байланысты ерте анықтау мақсатында ЖМЖА алдын алуға 

бағытталған бірқатар жүйелі іс-шаралар өткізу қажеттілігі айқын.



22

Жолдаманы анықтау үшін 

осылармен

танысуды ұсынамыз

 Шағын гранттар: жергілікті жерлердегі бастамалар

https://www.youtube.com/watch?v=xuEl9ewD9gs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=5M60PCjwxXs&feature=youtu.be

 Қазақстандағы ҮЕҰ және еріктілер
https://kameda.kz/file_rus/docs/90/doc_ru-90-1527239316.pdf

 Тренинг материалдары «әйелдер айналысады»

 https://kameda.kz/file_rus/docs/115/doc_ru-115-1575519096.pdf

 https://learnopen.kz/openenglish

 Арнайы әлеуметтік қызметтер көрсетудің интеграцияланған моделін
енгізу бойынша Ведомствоаралық комиссияға арналған

 Үздік ұсыну үлгілерін құжаттаубалалар мен жастарға әлеуметтік қызмет
көрсету http://zubr-consulting.kz/brochure?page=1

 Қажеттіліктерді бағалау нәтижелері http://fipro.kz/site-map/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=xuEl9ewD9gs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5M60PCjwxXs&feature=youtu.be
https://kameda.kz/file_rus/docs/90/doc_ru-90-1527239316.pdf
https://kameda.kz/file_rus/docs/115/doc_ru-115-1575519096.pdf
https://learnopen.kz/openenglish
http://zubr-consulting.kz/brochure?page=1
http://fipro.kz/site-map/index.html
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Жобаның мақсаты: 

Project Goal:

Жобаның мақсаты ұйым қол жеткізуді 
жоспарлап отырған күтілетін нәтижені 
көрсетеді.

Жобаның мақсаты әрдайым әлеуметтік маңызға 
ие.

•Күтілетін нәтижені қысқаша сипаттаңыз.

•қойылған мәселенің шешімін қалай көресіз

•соңғы нәтиже қаншалықты анық
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Өтінім компоненттері: жобаның 

қысқаша сипаттамасы (міндеттер)

Жобаның міндеттері- қалыптасқан мәселелерді

шешуге және белгіленген мақсаттарға қол

жеткізуге бағытталған нақты жетістіктер сериясы.

Тапсырма процесс емес, соңғы нәтиже болып

табылады.

Тапсырмаларды жазу кезінде процесті 
білдіретін сөздерден аулақ болыңыз. Оның 
орнына, "аяқталуды" көрсететін сөздерді 
пайдаланыңыз.



SMART өлшемдер
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Жобаның мақсаты мен міндеттері

Мақсат:
Әйелдердің сүт безі обырынан өлім-жітім деңгейін төмендетуге қол 
жеткізу және емделіп жатқан немесе одан өткен әйелдердің өмір 
сүру сапасын арттыру.

Міндеттер:

 ____Кезеңде Алматы қаласының маммологиялық 
қызметтер желісін ұлғайту

Алматы қаласының маммолог мамандары мен 
әлеуметтік қызметкерлерін даярлау және қайта даярлау 
бағдарламаларын (3) жетілдіру және енгізу

 Ел халқын тұрақты негізде СБО алдын алу қажеттілігі 
туралы тұрақты және сапалы ақпаратпен қамтамасыз ету
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Күтілетін нәтижелер:

 Алматы қаласының 12 мемлекеттік емханасында 
маммологиялық қызметтер құрылып, жұмыс істейді;

 Алматы қаласының маммолог мамандары мен әлеуметтік 
қызметкерлерді даярлау және қайта даярлау бағдарламалары 
жетілдіріліп, енгізілуде

 СБО алдын алу бойынша нормативтік-құқықтық база 
жетілдірілді;

 БМСК деңгейінде СБО 50% ерте анықтауы

 Алматы қаласында СБО ауруының асқынған жағдайларының 
саны 20%-ға азайды

 СБО-дан көз жұмған әйелдер саны 15% - ға төмендеді.

 Отбасының 80% - ы БМСК деңгейінде СБО алдын алу бойынша 
Медициналық қызметтердің базалық пакетіне қол жеткізе 
алады.

 Емделудегі әйелдердің 60% мемлекеттік бюджет есебінен 
психолог және әлеуметтік қызметкер қызметтерін алады.
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Жобаның жұмыс жоспары:

Work plan, Schedule 

Қойылған міндеттерге қол жеткізу бойынша 
нақты әрекеттерді көрсетіңіз.

• Әрбір әрекет келесі талаптарға жауап беруі 
тиіс:

• әр тапсырманы түсіндіру

• Жұмыстың уақытша аралығын көрсету

• жауапты тұлғаларды әр қадамға бекіту

• Кейде: күтілген нәтижені көрсету
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Өтінім компоненттері: 

жобаны іске асыру жоспары

Әрекет/іс-шара Мерзім Қатысушылар Жаупат
ы
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Өтінім компоненттері: жобаны 

іске асыру жоспары
Әрекет/іс-шара Мерз

ім
Қатысушылар Жаупаты

МҚ 
тұжырымдамасын
әзірлеу, 
сарапшыларды
тарту, ДСБ-мен 
келісу

1-3
ай.

Еспенова М., 
Каримова М., 
Мезенцева А., 
Краско О.

Жобаның
менеджерлері: 
Мезенцева А.

Маммологтарды
даярлау және
қайта даярлау
бағдарламасын
жетілдіру

2-4 
ай.

Лукьянова В.С., 
Ахметова Л.А.,
Калюжный Б.С.

Білім беру 
бағдарламалар
ының
үйлестірушісі: 
Калюжный Б.С.
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Өтінім компоненттері: 

Жобаның тұрақтылығы: қаржыландыру аяқталғаннан 

кейін жобаны жалғастыра аласыз ба? Жобаны қалай 

жалғастыруды жоспарлайсыз?

Тұрақтылық

мақсаты

Мақсатқа жету стратегиясы

МҚ 12 БМСК 
базасында
үздіксіз жұмыс
істейді

Бюджеттен үздіксіз қаржыландыруды қамтамасыз
ету мақсатында ДСБ, әкімдік және мәслихатта 12 
МС тұжырымдамасының және аралық жұмыс
нәтижелерінің тұсаукесері. Мүдделік қолдау осы 
қажеттіліктерге жергілікті бюджетті өсіру. 
Тиімділіктің және басқа да проблемалардың
төмендеуі жағдайында араласу мақсатында МҚ 
әкімшілендіруді бақылау.

Қызметкерлердің
біліктілігін
арттыру
бағдарламасы
тиімді және
жоспарлы түрде
дамып келеді

Әзірленген оқыту модульдері "обкатка" және
қатысушылардың кері байланысы негізінде
жасалған пікір тұрғысынан түзетіледі. МҚ 
қаржыландыруды арттыру үшін БМСК 
әкімшіліктерімен жұмыс. МС қызметтер пакетін
кеңейту үшін ҮЕҰ-мен жұмыс істеу.



Жобаның тәуекелдері: санаты

• Тәуекел-мақсатқа жетуге әсер ететін оқиға немесе 

жағдай

• Экономикалық/қаржылық / нарықтық

• Ұйымдастырушылық / басқарушылық / адами фактор

• Жобаларды басқару тәуекелі

• Техникалық / жедел / инфрақұрылымдық

• Құқықтық/нормативтік

• Саяси

• Қоршаған орта
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Жақын жердегі Азаматтық 

Орталықта кеңес алуға болады

https://civilcenterelorda.kz/civic-centers/c/

https://civilcenterelorda.kz/civic-centers/c/


Соңында...........
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Назарларыңызға рақмет!
Әлеуметтік желілерде пікір күтеміз!

Махаббат Еспенова, атқарушы директор

E-mail.: kameda@inbox.ru; 

www.kameda.kz; https://civilcenterelorda.kz

Instagram: elordanpo.kz 

mailto:kameda@inbox.ru
http://www.kameda.kz/
https://civilcenterelorda.kz/

