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КІРІСПЕ 

Қазақстандағы «БҰҰ-әйелдері» Құрылымындағы негізгі бағыттардың бірі – 
әйелдердің, әсіресе халықтың әлсіз тобыннан шыққан әйелдердің экономи-
калық ресурстарға және жұмыс пен кәсіпкерлік саласындағы мүмкіндіктер-
ге қолжетімділгін кеңейту болып табылады. Әйелдер арасындағы кәсіпкерлік 
саласының келешегі бар, оны іске асыру айтарлықтай экономикалық өсімді 
береді, себебі кейбір бағалаулар бойынша көптеген елдерде кәсіпкер әйел-
дердің экономикаға араласуын кеңейту жалпы жылдық түсімді 1-2 пайыздық 
тармаққа дейін ұлғайтқан (см. http://wbl.worldbank.org). Кәсіпкер әйелдерді 
қолдау - әйелдердің экономикалық әлеуетін іске асырудағы және олардың 
экономикалық құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейтуге ықпал етудің тиімді 
тәсілі болып табылауы мүмкін. 
Қазақстанда әйелдерді экономикалық тұрғыда жылжыту, әйелдер бизнесін 
әрі қарай дамыту, еңбек нарығындағы олардың бәсекелестігін арттыру бой-
ынша жүйелі іс-шаралар қабылданған. 2002 жылдан бастап әйелдердің 
кәсіпкерлігін қолдау боынша арнайы бағдарламалар іске асырылуда. Бүгінгі 
таңда, ресми статистика мәліметтері бойынша шағын және орта бизнеспен 
(ШОБ) шұғылданатын кәсіпкер әйелдердің үлесі 52%, ал жеке кәсіпкерлердің 
саны - 50% құрады. Әйелдер басқаратын ШОБ нысандарындағы жұмыспен 
қамтылғандардың саны 860 мың адамды құраған. 2002 жылдан бастап әй-
елдердің кәсіпкерлігін қолдау бойынша арнайы Бағдарлама жұмыс істеуде, 
«Даму» қоры құрылды, оның қызметі аясында ауыл әйелдерінің кәсіпкерлігін 
дамытуға бағытталған жобалар іске асырылуда.

Алайда, айта кету керек, әйелдердің толыққанды кәсіпкерлік қызметті іске 
асыруы үшін қаржылық ресурстарға қолжетімділігінің шектеулі болуының сал-
дарынан, едәуір төмен табыс әкелетін шағын кәсіпкерлікпен, негізінен эко-
номиканың формалды емес саласымен айналысуға мәжбүр болуда. Тек 10% 
шаруашылық қожалықтарын әйел адамдар басқарады, олар тек 2.9% ауыл 
шаруашылық жерлерді алып жатыр, әйел адамдарының алатын қарыздары 
мен несиелерінің шектеулігіне байланысты алатын жерлерінің сапалық қаси-
еттері (құнарлылығы, көлемі мен орналасуы) төмен болып отыр. 
Ауыл әйелдерінің кепілдікке қоятын өтімді мүліктерінің болмауының салда-
рынан, бұл істі күрделендіре түседі, осыған сәйкес олардың кәсіпкерлік қыз-
метін ер адамдармен салыстырғанда бәсеңдетеді. Әйелдердің кепілдікке қоя-
тын мүліктерінің болмауы салдарынан, несие алу да қиындау. 

Әйелдер, әдеттегідей ауылшаруашылық техникасына, малға, тыңайтқыштарға 
қолжетімділігі мен бақылауы, сондай-ақ суару үшін суға қолжеткізу мәселесі 
әлі де төмен жағдайда. Ер адамдардың басым бөлігі қалаларға жұмыс іздеу 
мақсатында көшкендіктен, әйел адамдардың көбінесе жалғыз қалып, ауыл 
шаруашылығын басқаруды қолға алғандықтан әйелдер үшін айтарлықтай 
күрделі мәселеге айналуда.

Ауылда қалған әйелдердің кедейлікке шалдығу қауіпі жоғары, бұл олардың ер 
адамдармен салыстырғанда экономикалық мүмкіндіктерге, ресурстарға және 
ауылшаруашылық өндірісі факторларына қолжетімділігінің төмендігімен түсін-
діріледі. Бұл әсіресе ер адамдардан аударылатын ақшалардың азаюы немесе 
мүлде аударылмауы жағдайында анық байқалады. Ауылдық жерлерде қалған 
әйелдерге өндірістік ресурстарға және экономикалық мүмкіндіктерге қол-
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жетімді болуы керек. Әйелдер мен ерлердің тең экономикалық мүмкіндіктерін 
кепілдендіру көші-қонды тоқтатуы немесе бәсеңдетуі және ауылдық жерлерді 
дамытуға ықпал етуі мүмкін.

Бүгінгі таңда ҚР Президенті мен Үкіметінің алға қойып отырған басты міндет-
тері - ауылдық округтердің даму деңгейін және халықтың өмір сүру деңгейін 
дамыту. Ауылдардың экономикасын күшейту бойынша қажетті іс-шаралар-
дың ішінде әйелдерді, оларды жұмыспен қамту және өмір сүруінің әлеуметтік 
жағдайын күшейту болып табылады. Осы және басқа да сұрақтар Қазақстан-
да жұмыс істейтін халықаралық ұйымдар мен донорлардың қызметінің басты 
назарында.

АУЫЛ ӘЙЕЛДЕРІН ОҚЫТУДЫҢ МАҚСАТЫ: 

Ауыл әйелдерінің атқарушы билік пен жергілікті өзін өзі басқару органдары-
ның жұмыстарында шешім қабылдау процесіне қатысу мүмкіндіктерін кеңей-
ту, өндірістік ресурстар мен экономикалық мүмкіндіктерге тең қолжетімділікті 
қамтамасыз ету үшін ауыл әйелдерінің білімдері мен дағдыларын күшейту.

Аталған дағдыларды дамыту тренингтің екі күні бойы, әрі қарай келесі 
жоспарға сәйкес кеңес беру арқылы жүргізіледі:

 1 күн 

Уақыты РҚарастырылатын тақырыптар

09.00 - 10.00 Кіріспе, танысу, қатысушылардың күтетіндері, бірлесе жұмыс 
істеу ережелері, тренинг бағдарламасы, пре тест

10.00-11.45
  
 

Ауыл әйелдерінің жетекшілігі:
• Өзін өзі бағалауы
• Ауыл адамдарының жетістік тарихтары
• Жеке және кәсіби дамуының жоспары

11.45 - 12.15 Кофе-брейк

12.15 -13.30

Әйел өз ауылының деңейінде не істей алады?
• «Жергілікті өзі өзі басқару» түсінігі – құқықтары мен міндет-

тері
• Жергілікті мәнге ие сұрақтарды талқылау аясында жергілікті 

қауымдастық жиыны.

13.30-15.00
Армандар мен идеялар – өмірде қалай іске асыру керек?
• Жобаны/өтінімді әзірлеу тәртібі
• Мәселені қою өлшемшарттары 

15.00 -15.45 Мақсаттар мен міндеттер – SMARТ өлшемшарттары
15.45 -16.15 Кофе-брейк

16.15 -17.30 
 
  

Табыстылық және тиімділік 
• Жоба индикаторлары
• Жобаның жұмыс жоспары
• «Бұрынғылардың» кеңестері

17.30-18.00 Күнді бағалау



7

2 күн

Уақыты Қарастырылатын тақырыптар
09.00 –09.30 Өткен материалдарды қайталау

09.30-11.45
 

Өз идеяларын іске асыру үшін ресурстарды қайдан табу 
керек?
• ҮЕҰ үшін «тұрақтылық» түсінігі 
• Бизнес үшін «тұрақтылық» түсінігі 
• Заманауи ақпараттық технологияларды ауылда қолдану

11.45 -12.20 Кофе-брейк

12.20 -13.00
 

Идяны жүзеге асыруда не кедергі болуы мүмкін?
• Жобаның қауіп-қатерлері
•Қауіп-қатерлерді басқару

13.00 –15.00 Бюджетті әзірлеу 
• Бизнес үшін
• ҮЕҰ үшін

15.00 -15.45 Жеке және кәсіби дамудың жоспары
15.45 -16.15 Кофе-брейк
16.15-17.00 Жеке және кәсіби дамудың жоспары (жалғасы)
17.00-17.30 ГТұрақты түрде қайда және қалай оқуға болады?

17.00-18.00 Сұрақ-жауап. Пост тест
Тренингті аяқтау, сертификаттарды табыстау
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• Жетекшінің артында жолын қуатындар бар

• Жетекшілік – өзара әрекеттесудің нәтижесі, адамдардың  
мақсаттары мен құндылықтарына әсер ету

• Жетекшілік беделге негізделген

• Жетекшілік оқиғалар процесінде – 
жетекшілік актісінде қалыптасады

• Жетекшілік формалды емес ықпалға негізделген.

• Жетекшілік — қабылдау мен сананың өнімі

ЖЕТЕКШІЛІК ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

АУЫЛ ӘЙЕЛДЕРІНІҢ ЖЕТЕКШІЛІГІ

Тұлғалық-жеке

Əлеуметтік-
психологиялық

Ұйымдастыру-
басқару

Перцептивті-
жетекшілік

Жеке жəне кəсіби қасиеттердің кешені

Басқа адамдармен қарым-қатынас жасауда 
байқалатын қасиеттер

Басшылар мен бағыныштылар арасындағы 
ұйымдастыру қарым-қатынастары мəнмəтінінде 

қажетті қасиеттер

Топтың жетекшіге айқындап берген қасиеттері
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Түркістан облысынан шыққан 
Ирина Демидова өзін және 
өзінің сүйікті ісін омарта 
шаруашылығынан тапты

 Менің есімім Демидова Ирина Валерьевна. Менің жетістік тарихым 
2010 жылы жоғары оқу орнында «Есеп және аудит» мамандығы бойынша 
оқып жүргенде басталды, мен сандар мен қағаздардың компаниясында, 
кеңседе отыра алмайтындығымды түсіндім. Өзім үшін қандай да бір қызықты 
және тар салалы нәрсемен айналысып, өз ісімде ерекше болуды, сондай-ақ 
кеңседегі күнделікті шаруамен өзімді жүктемеу керек деп шештім.
 Менің отбасым омарта шаруашылығымен үшінші буын болып айна-
лысып жатқан, мен, отбасылық істің жалғастырушысы болдым. Польшада 
тағылымдамада алдым. Ол жерде құралдар арқылы аналық араны ұрықтан-
дыруды оқытты, бұл менің арғы атамның арманы еді. Польшадағы оқуымды 
аяқтағаннан кейін, одан әрі дамып, өз білімімді іс жүзінде қолдансам деген 
тілегім арта түсті. Ол үшін қажетті инвентарь қажет болды, көп ойланбай, не-
сие алып қажеттінің бәрін сатып алдым. 2012 жылы алғашқы жолым бастал-
ды. Әрине, алғашқы жұмыс кезеңінде әкем тәлімгер болды. Бір рет сыртқа 
шығумен менің білім алуым таусыла қойған жоқ. Практика жүзінде жұмыс 
істеумен қатар, «ЮЗНИИРиЖ» ЖШС-ен ғылыммен шұғылдану туралы ұсы-
ныс түсті. Бұл бағытта ешқандай түсінігімнің болмауына қарамастан, дами 
туссем деген арманымның арқасында мен келісе кетемін.  Бүгінгі таңда аға 
ғылыми қызметкері лауазымын иеленудемн, тәжірибе үшін нәтижелер мен 
аналық араларды ұрықтандыруды жүргіземін, сондай-ақ аралардың тұқым 
қуалаушылығын, ұрпақтарының сапасын, бонитировка және тағы басқалар-
ды зерттеу бойынша тәжірибе жүргізумен айналысамын. 
 Аралармен жұмыс істеуде көптеген нюанстар бар, алайда өзім оқыған 
және жұмыс істеу барысындағы практикада істеп көру, қателесу арқылы 
бәрі қалпына келе бастады. Әрине, жеңіл болады деп ешкім айтқан жоқ, 
алайда мен бәрін жеңіп, өзімнің сүйікті ісіммен айналысуды жалғастыруда-
мын. Осылайша, ойламаған және жаспарламаған жерден әрі қарай дамыта-
тын және жетілдіретін өзімнің сүйікті ісімді таптым.

ТАБЫСҚА ЖЕТКЕН ӘЙЕЛДЕРДІҢ МЫСАЛДАРЫ
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Адемэ Ильясова: Қазақстанға көшу 
өз өмірін өзгертуге және қоршаған 
адамдардың өмірін өзгертуге көмек-
тесті 

 90-жылдардың басындағы Тәжікістанда болып жатқан азаматтық 
соғысқа байланысты біз жолдасым екеуміз, біздің жақын туыстарымыз туған 
жерімізді тастап, тарихи отанымыз – Қазақстанға келуімізге тура келді.
 Көшкен кезде басымыздан көптеген ауыр және қауіпті сәттерді өт-
кердік.
Юңтүстік Қазақстан облысында біраз тұрып, кейіннен Жамбыл облысындағы 
Сарыкемер ауылына көшіп келдік.  
 Тарихи отанымызға репатрианттардың көптеп көшіп келуі бауырымыз 
екеумізге қоғамдық ұйымды ашу идеясын берді. 2001 жылы біз «Отандастар» 
қоғамдық ұйымымыздың мақсаты - жақын және алыс шетелдерден келген 
репатриант-оралмандарды қазақстандық қоғамға бейімдеу және кіріктіру бо-
латын. Біз бұл мәселеде сарапшыларға айналдық, репатрианттарға да, мем-
лекеттік ұйымдарға да және коммерциялық емес ұйымдарға да кеңес бердік. 
 2011- 2012 жылдары өзіміздің 10 жылдық еңбегіміздің нәтижесін қайта 
ой елегінен өткізетін және ұйымымыздың әрі қарай қандай бағытта жұмыс 
істеуі керектігін ойланатын уақыт болды. Дәл осы уақытта жақын ауылдар-
дан отбасында зәбір көру мәселелері бар әйелдер келе бастады. 2014 жылы 
біздің ұйымның миссиясы гендерлік зорлықтың барлық формаларының ал-
дын алу болды. Бұл тақырып жақын адамдардың өзара қарым-қатынасына 
қатысты өте күрделі және шетін мәселе. Бүгінгі таңда әйелдер мен балаларға 
қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу тақырыбы өте өзекті және мемле-
кеттік қоғам тарапынан үлкен назарды талап етеді.
 Мен өзімді осы өмірде бар болғаным үшін жақсы көремін. Мен өзіме 
ұнайтын іспен айналысамын. Өз тәжірибем көрсетіп отырғандай, бақытты 
және табысты болу үшін көп жұмыс істеу қажет, сонымен қатар өзіңе ұнай-
тын, адамдарға пайда әкелетін іспен айналысу керек.
 Тәжікістандағы азаматтық соғыстан кейін, мен өмірді бағалаймын, туған 
өлкені зерттегенді ұнатамын, күннің жарқырауынан, қардың жауғанынан, 
көктемгі, ұсақ жаңбырдың себелегенінен ләззат аламын. 
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ҮЕҰ – ауыл кәсіпкерлігін 
дамытудағы көмек құралы

 Баймакова Гульмайра Набиевна Омбы облысының Тумба ауылында дү-
ниеге келген. 1969 жылы Қазақстанға көшіп келіп, осы жерде «мал дәрігері» 
мамандығы бойынша білім алған.
 2008 жылы Гульмайра «Жер-Ана Астана» атты ауылдық ҮЕҰ құрған. 
Бұл ҮЕҰ Қазақстан Республикасындағы тек ауыл тұлғындарының мәселе-
лерінің шешімін табу жолдарын іздеумен ғана емес, сондай-ақ жергілікті 
өндірушілердің экологиялық таза сүт және мал өнімдерін насихаттау және 
қазақстандық фермердің статусын көтеру мақсатында елдің әртүрлі өңір-
леріндегі ауылшаруашылық өндірушілердің арасында тәжірибесін кеңейту-
ге ықпал ететін сирек ұйымдардың бірі. «Жер-Ана Астана» ҚҚ елде бірінші 
болып жергілікті қоғамдастықтың әйелдерін араластыра отырып деграда-
ция мәселесін шешу бойынша жобаны іске асырды, бұл әйелдердің ауыл 
өміріне араласу мүмкіндігін кеңейтуге, рухтарын көтеруге және жергілікті 
өндірушілердің арасындағы бастамаларды дамытуға ықпал етті. 
 ҮЕҰ құрудағы мақсаты туған ауылдық округте тұратын әйелдер мен 
жастарға, халықтың әлеуметтік әлсіз топтарына көмек көрсету, өз орнын 
табу және кәсіпкер ретінде қалыптасу болған. ҮЕҰ құрғаннан бері ауылдағы 
кәсіпкерлік қызметті дамыту мәселелері бойныша, жетім балалар мен мүм-
кіндіктері шектеулі балалардың қазіргі жағдайда өзін өзі іске асыруы және 
бейімделуі бойынша жобалаларды жүзеге асырды. 
 2009-2011 жж. «Жер-Ана Астана» ҚҚ «Жергілікті огругтің әйелдерін 
жұмылдыру арқылы Солтүстік Қазақстан облысының егіндік белдеулері 
жағдайында тозған егістік жерлерде тұрақты жем-шөп базасын құру» жоба-
сы іске асырылды. Жобаға Қарабұлақ, Азат және басқа ауылдардың 41 әйелі 
жұмылдырылды.
 Ауыл тұрғындарының заңнамалық сауаттылығын арттыру аясында те-
гін кеңес берудің, түсіндіру іс-шараларының және жеке кездесулердің нәти-
жесінде Қарабұлақ ауылының 6 тұрғыны «Жұмыспен қамту 2020» бағдар-
ламасы бойынша мал шаруашылығын дамытуға арналған шағын несиелерді 
алды. Жыл сайын құжатарды және заңнамалық мәселелерді ресімдеуде 
кеңес алу және нұсқауларды алу үшін «Жер-Ана Астана» ҚҚ мүшелеріне 20 
шақты адам келіп отырады. 
 Осыдан басқа, «Жер-Ана Астана» ҮЕҰ ауылдық жерлерде тұратын көп 
балалы аналарға арналған жәрдемақыны алу үшін түсіндіру және құжаттар-
ды ресімдеу бойынша белсенді жұмыс жүргізеді.
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Серік Ақбөкен: ауылда тұрып 
та үлкен жетістіктерге қол 
жеткізуге болады!

 Серік Ақбөкен Серікқызы Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, Мал-
шыбай ауылында 24 жылдан бері тұрып келеді. Ақбөкен I топтағы мүгедектігі 
«заңгер» мамандығы бойынша орта-арнайы білім алуына еш кедергі келтір-
меген. Алайда, Ақбөкенге дипломы үш жыл бойы жұмыс табуына көмектесе 
алмайды. Ақбөкен үйде жұмыссыз отырғысы келмейді, сондай-ақ оның өзі 
туған ауылының тұрғындарына көмектесуге деген тілегі болады. 
 Ақбөкен «КАМЕДА» ҚҚ және «Мейрімді жүрек» ҚҰ тренингіне қаты-
са отырып, тренер Еспенова Махаббаттан үкіметтік емес ұйымдар, олардың 
мүмкіндіктері, оның ішінде гранттар алу туралы біледі. Оқу текке кеткен 
жоқ, Ақбөкен осылайша 2017 жылы ҰББА «Жергілікті өзін өзі басқару және 
азаматтық қоғамдастықтың жергілікті институттарын дамыту арқылы шешім 
қабылдау процесіне азаматтардың қатысу мүмкіндіктерін кеңейту» мемле-
кеттік гранттың «Жергілікті жерлердегі бастамалар», «Жергілікті бастама-
ларды қолдау орталығы» жобасы аясында Ақбөкен өзінің туған ауылы Мал-
шыбайда 2 жобаны іске асырды. 
 Жобалардың арқасында Ақбөкен «Оқу ешқашан кеш емес» тренин-
гінде компьютер мен интернетті қолдану бойынша білімдері мен дағдыла-
рын басқаларға берді. Қатысушылар 28-70 жастағы ауылдың тұрғындары 
болды. Сондай-ақ, ауыл тұрғындары заңнамалық сұрақтарына жауап алды, 
өздерінің шешілмей жүрген мәселелерінің шешімін тапты. 
 Мұндай жұмыс Ақбөкенге де, ауыл тұрғындарына да пайда алып кел-
ді. Ақбөкен «КАМЕДА» ҚҚ және «Мейрімді жүрек» ҚҰ әлеуметтік серікте-
стерінің қолдауымен 2017 жылы өзінің «Бастау жолы» қоғамдық бірлестігін 
тіркеді. Жұмыс жалғасуда, іске асыратын идеялар да бар. Қазіргі уақытта 
ауыл тұрғындары «Бастау жолы» ҚҰ көмекке жиі жүгінеді.  Ақбөкен өзінің 
ұйымын басқарумен қатар, Жезқазған қаласында «Ақ Сауыт» мүгедектер 
ұйымы» ҚҰ заңгері болып жұмыс істейді. Оған қоса, Ақбөкен «Ақбөкен Сау-
да» интернет дүкенін ашып, өзі әкімшісі болып отыр.
 Ақбөкен – мүгедектігіне және ақпараттық көздердің жеткіліксіз болуы-
на қарамастан, қоғам қайраткері де, кәсіпкер де болуға болатындығының 
керемет үлгісі. 
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ЭМОЦИОНАЛДЫ ИНТЕЛЛЕКТ (Р. Бар-Он моделі бойынша)

ЭМОЦИОНАЛДЫ ИНТЕЛЛЕКТ СЫЗБАСЫ 

Эмоционалды интеллект – адамның өзінің және басқа адамдардың эмоци-
яларды ұғыну, мақсаттарды, тілектерді, мотивацияны түсіну қабілеті, сонымен 
қатар практикалық сұрақтарды шешу мақсатында өзінің және басқа адамдар-
дың эмоцияларын басқару қабілеті.

ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ ЭМОЦИОНАЛДЫ ИНТЕЛЛЕКТ МОДЕЛІ 
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Сіз және басқалар қандай 
эмоцияларды бастан өткізесiздер?

Бұл эмоциялар сіздің қызметіңізге, 
міндеттерді орындауға қалай 
бағыттайды және әсерін тигізеді?

Бұл эмоциялар қайдан пайда болды? 
Олар қалай өзгеруі мүмкін?

Сіз қалай өз эмоцияларыңызбен 
және басқалардың эмоцияларымен 
жұмыс жасайсыз?

Р. Бар-Он моделі 
бойынша 
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Жалпы көңіл күй саласы өмірге 
қанағаттану 
оптимизм
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ТӨМЕН ЭМОЦИОНАЛДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЖҰМЫСҚА ҚАЛАЙ ӘСЕР ЕТУІ 
МҮМКІН?

ЭМОЦИОНАЛДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 
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Әріптестеріне
есеп  

EQ 
тақырыбы 
бойынша 
көбірек

 

ақпараттар 
оқу

 

бойынша 
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МЕНІҢ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІБИ ДАМУ ЖОСПАРЫМ

1-КЕЗЕҢ: ӨМІР ШЕҢБЕРІ

«Өмір шеңберін» толтыруға арналған нұсқау:

     «Өмір шеңбері» сіздерге өмірдің қандай да бір саласында әрекет ету-
ді анықтауға мүмкіндік береді. Тапсырманы орындау барысында, өмірдің 
бір саласында жұмыс істей отырып, өміріңіздің басқа да салаларында  оң 
нәтижелердің іске асып жатқандығын байқайсыз. Өзіңіздің жұмыс істе-
гіңіз келетін салаға ерекше мән беріңіз (нақты сіздің қалауыңыз – бұл өте 
маңызды!!!). 

     Сіз, ең алдымен өміріңіздің қандай да бір саласы бойынша деңгейін 
анықтап алуыңыз қажет: ортасына жақын болған сайын, сіздің өміріңіздің 
осы саласында болып жатқан жағдайларға көңіліңіз толмайды. Тақырып-
тардың атаулары өзгеруі мүмкін. Сондай-ақ, салалар арасындағы шека-
ралар да өзгеруі мүмкін – сіздің өміріңіздегі қандай да бір нәрсе көп уақыт 
пен күш жұмсауды қажет етеді. Секторларды өзіңізге ыңғайлы етіп бөле 
отырып,  «Шеңберді» қайта салуға болады. 

     Орталықтан бастап белгіленген деңгейге дейінгі кеңістікті түрлі-түсті 
қарындаштармен (маркерлермен) бояңыз – бұл сіздің қазіргі өміріңізді 
түрлі-түсті бояумен көруге және қандай салаларды дамыту, жақсарту ке-
ректігін көруге мүмкіндік береді.
Есіңізде болсын, бұл сіздің дәл қазір көріп тұрғаныңыз, мүмкін, сіз до-
старыңызбен бірге өткізген демалыс күнінен кейін, өз өміріңізді басқаша 
көруіңіздің мүмкін екендігін есіңізде сақтаңыз, яғни бояулар да өзгеруі 
мүмкін. «Шеңберді» қайта-қайта қарауға болады және тіпті оны қайта қа-
рап тұру да керек. 
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2-КЕЗЕҢ: ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛЫҚ 
ЖӘНЕ КӘСІБИ ӨСУ ЖОСПАРЫ

1-ҚАДАМ: : 
 Ал енді, өзіңіздің қандай саланы жақсартқыңыз немесе дамытқыңыз 
келетіндігін, бұл үшін сізге қажет нәрселер туралы ойлануыңыз маңызды! 
Егер сіздің салаңыз 4 немесе 5 деңгейде тұрса, мысалы сізге 7 деңгейге жету 
үшін ненің қажет екенін ойлану қажет? 
Сізге көмектесетін сұрақтар: 
 
1)  Мен өмірімнің аталған саласы бойынша нені өзгерткім келеді?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 
2)  Мен неге қол жеткізгім келеді? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

3) Өз мақсаттарыма қол жеткізу үшін маған қандай дағдылар мен  тәжіри-
белер қажет?
   Қажетті дағдылар: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
     
  Қажетті тәжірибе: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

4)  Менің жеке мақсаттарыма жету жолында кім менің тәлімгерім бола ала-
ды? 
    Мен толығырақ ақпаратты қайдан ала аламын?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 

5) Менің жеке мақсаттарыма қол жеткізуде не кедергі болуы мүмкін?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

6)  Бұл мәселелерді шешу үшін мен не істеуім керек?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
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ӨЗ ЖОСПАРЛАРЫҢЫЗДЫ «ШЕҢБЕР» СЕКТОРЛАРЫН 
ЖАЛҒАСТЫРАТЫН СӘУЛЕЛЕРДІҢ ЖАНЫНА ЖАЗЫҢЫЗ:

ҚажетҚажет

ҚажетҚажет

ҚажетҚажет

ҚажетҚажет

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................
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2-ҚАДАМ:
Ал енді, өміріңіз барлық бояулармен жарқырай түсуі үшін, қолыңызға қылқа-
лам мен қарындаштарды алыңыз, яғни өзіңіздің жеке тұлғалық және кәсіби 
даму жоспарыңызды ойластырыңыз. Жоспарлаудың уақыт аралығы ретінде 
үш жылды алыңыз:

ӨМІР 
САЛАСЫ ЖЫЛДАР

ОТБАСЫ 1-жыл 2-жыл 3-жыл

Отбасымен 
саяхаттау

Саяхатқа баратын 
елді таңдау, туропе-

раторды табу, 
достардан сұрасты-
ру, ақша қалдыру

Саяхат!

Келесі саяхатты 
жоспарлау үшін 
отабасы мүше-
лерінің біреуін 
жауапты қылып 

бекіту

Баспана сатып 
алу

Депозит ашу, ипо-
тека бағдарламасы 
туралы сұрастыру

Әртүрлі үйлердің 
жағдайын сұра-

стыру, айналасын 
зерттеу

Баспана сатып алу, 
жөндеу жұмыста-

рын жүргізу

…..    
…..    

Денсаулық    
Марафонға 

қатысу
   

Жаттықты-
рушымен-
шұғылдану

   

 Әзірлеген «Өмір шеңбері» негізінде өзіңіздің жеке тұлғалық және кәсі-
би даму жоспарыңызды құруға болады. «Шеңберді» кез-келген уақытта қа-
рауға болады және қарау керек.

Анықтама үшін:
Жеке тұлғалық даму – бұл ішкі процестер мен сыртқы әсерлердің арқасын-
да пайда болған тұлғаның бойындағы барлық оң өзгерістер. Бұл тұлғаның 
бойында жас өткен сайын пайда болатын, қоршаған ортаның әсерінен қа-
лыптасатын, қоршаған адамдармен бірлесіп жұмыс істеу кезінде дамитын 
және адамның өз ішінде дамитын нәрселер.

Кәсіби даму – бұл нәтижесінде адамның өмірінің барлық кезеңінде өзінің 
кәсіби дағдылары мен біліктерінің сапасы мен деңгейін сақтап қалу про-
цесі. Басқа сөзбен айтқанда, бір рет өз маманыңы шебері болу аз.  Өз 
маманының шебері болып қала беру үшін, өмірдің бір орында тұрмайтын-
дығына және әр күні адамдар жаңалық ашатындығына, жаңа тәжірибе 
алатындығына, алдындағы тұрақталып қалған жұмыс сызбасын оңтайлан-
дыруына байланысты тұрақты кәсіби дамып отыруы қажет.
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БЕЙІМДЕЛУШІЛІК САЛАСЫ

МОТИВАТОРЛАРДЫҢ –ҚҰНДЫЛЫҚТАР ПАКЕТІН ҚҰРУ

МОТИВАТОРЛАР – ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫНЫҢ ПАКЕТІ 

 

 

 

Шынайы өмірде 
мақсатқа жету

Әрекет

Қызығушылық

Құндылық

Қажеттілік

Х

У

(+) (-)

Биологиялық бастау
Тою (Аштық)
Көбею (жыныстық қатынас, инстинкт)
Қауіпсіздік (қауіптілік)

Кемелге ұмтылу
Шығармашылық
Уайымдау
Адами өмірдің құны
Шыдамдылық
Альтруизм
Инновациялылық
Махаббат (отбасы, балалар)
Материалдық емес құндылықтар
Коллективизм
Жан
Еңбек

(идеалға бейтараптық)
(шығармашылық дәрменсіздік)
(дәстүршілдік)
(адам өміріне немқұрайлы қарау)
(шыдамсыздық)
(мейірімсіздік, арсыздық)
(стереотиптерге сену)
(жалаңаш секс)
(материалдық құндылықтар)
(жекешілдік)
(физикалық дене)
(біреудің асырауында болу)А
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ӨЗІНІҢ АУЫЛЫ ДЕҢГЕЙІНДЕГІ МҮМКІНДІКТЕР

Қазақстан Республикасының Конституциясынан үзінділер
33-бап

1. Қазақстан Республикасы азаматтарының тікелей және өз өкілдері 
арқылы мемлекет ісін басқаруға қатысуға, мемлекеттік органдар мен 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарына тікелей өзі жүгінуге, сон-
дай-ақ жеке және ұжымдық өтініштер жолдауға құқығы бар.

 2. Республика азаматтарының мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-
өзі басқару органдарын сайлауға және оларға сайлануға, сондай-ақ 
республикалық референдумға қатысуға құқығы бар.

 3. Сот іс-әрекетке қабілетсіз деп таныған, сондай-ақ сот үкімі бойынша 
бас бостандығынан айыру орындарында отырған азаматтардың сайла-
уға және сайлануға, республикалық референдумға қатысуға құқығы 
жоқ.

 4. Республика азаматтарының мемлекеттік қызметке кіруге тең құқығы 
бар. Мемлекеттік қызметші лауазымына кандидатқа қойылатын та-
лаптар лауазымдық міндеттердің сипатына ғана байланысты болады 
және заңмен белгіленеді.

ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН ӨЗІ БАСҚАРУ САЛАСЫНДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУ-
БЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАЛАРЫН ҚОЛДАНУ1

Ұғымдар мен анықтамалар
 Жергілікті мемлекеттік басқару – осы Заңда және Қазақстан Респу-
бликасының өзге де заңнамалық актілерінде белгіленген құзыреті шегінде 
тиісті аумақта мемлекеттік саясатты жүргізу, оны дамыту мақсатында жер-
гілікті өкілді және атқарушы органдар жүзеге асыратын, сондай-ақ олардың 
тиісті аумақтағы істің жай-күйіне жауапты болып табылатын қызметі. 
 Жергілікті өзін-өзі басқару - халық тікелей жүзеге асыратын, сон-
дай-ақ мәслихаттар және басқа да жергілікті өзін-өзі басқару органдары 
арқылы жүзеге асырылатын осы Заңда, өзге де нормативтік құқықтық ак-
тілерде айқындалған тәртіппен жергілікті маңызы бар мәселелерді өзінің жа-
уапкершілігімен дербес шешуге бағытталған қызмет
 Жергілікті маңызы бар мәселелер - реттелуі осы Заңға және Қа-
зақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес тиісті 
әкімшілік-аумақтық бөлініс тұрғындарының басым бөлігінің құқықтары мен 
заңды мүдделерін қамтамасыз етуге байланысты облыс, аудан, қала, қала-
дағы аудан, ауылдық округ, ауылдық округтің құрамына кірмейтін кент пен 
ауыл қызметінің мәселелері.
 Жергілікті қоғамдастық - шекараларында жергілікті өзін-өзі басқару 
жүзеге асырылатын, оның органдары құрылатын және жұмыс істейтін тиісті 
әкімшілік-аумақтық бөлініс аумағында тұратын тұрғындардың (жергілікті 

1Семей өңірінің Шүлбі ауылының мысалы негізінде «Қазақстан Республикасының жергілікті өзін өзі басқару саласындағы заңнамаларын қолдану» практи-
калық оқулық, 2016 ж. БҰҰ «Өңірлік жоспарлау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсетуге инновациялық тәсілдерді енгізу арқылы өңірдің бәсекелестігін 
арттыру» біріккен бағдарламасы
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қоғамдастық мүшелерінің) жиынтығы;
 Бөлек жиын – ауыл, көше, көппәтерлі тұрғын үй тұрғындарының (жер-
гілікті қауымдастық мүшелері) тікелей қатысуы. Бөлек жергілікті қоғамда-
стық жиындарында жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін өкілдер 
сайланады. 
 Жергілікті қоғамдастық жиыны – тұрғындардың (жергілікті қоғамда-
стық мүшелерінің) осы Заңда айқындалған шекте және тәртіппен жергілікті 
мәні бар аса маңызды мәселелерді шешуге тікелей қатысуы;
 Жергілікті қоғамдастық жиналысы – жергілікті қоғамдастық жиы-
ны жіберген жергілікті қоғамдастық өкілдерінің осы Заңда айқындалған шек-
те және тәртіппен жергілікті маңызы бар ағымдағы мәселелерді шешуге қа-
тысуы;
 

Бөлек жиынды және жергілікті қауымдастық 
жиынын дайындау және өткізудің тәртібі 

 Қазақстандық практикада халықтың қатысуы екі тәсілмен қамтамасыз 
етіледі: ақпараттандыру және қоғамдастықпен кеңесу. Жергілікті өзін өзі 
басқаруда жүргізіліп жатқан реформа шешім қабылдауда қоғамдастықтың 
қатысуының аумағын кеңейтті, яғни жергілікті мәнге ие сұрақтар бойныша 
шешім қабылдау процесінде жергілікті өзін өзі басқару органдарының жетек-
шілері қоғамдастықты тартудың құқықтық негіздері пайда болады. Қоғамда-
стықтың қатысуы бөлек жиындар, жергілікті қоғамдастық жиындары мен жи-
налыстарына қатысу арқылы іске асырылады. 
 Жиын – бұл азаматтардың ауылдық жерлердегі жергілікті өзін өзі басқа-
руды іске асыруда азаматтардың қатысу формасы. «Жиын» сөзінің астарын-
да ауылдық жиналыстардың түсіндірлетіні тарихи қалыптасқан. ҚР заңнама-
сында жергілікті қоғамдастықтың жиындары мен жиналыстарының екі түрі 
қарастырылған, олардың әрқайсысы өз міндеттерін орындайды, олардың 
шешімі осы іс-шараларды өткізу тәртібін анықтайды. Жиналыс – ауылдарда 
жергілікті өзін өзі басқаруді іске асырудағы барлық халықтан бөлінген аза-
маттардың қатысу формасы.

Бөлек жиындар
Жергілікті 

қоғамдастық 
жиналысы

Үй, көше тұрғындарын тол

ғандыратын мәселелер мен 

сұрақтарды талқылау

Ауылдың барлық 

тұрғындарын толғанды

ратын мәселелер мен 

сұрақтарды талқылау

Жергілікті 
қоғамдастық жиыны

Тұрғындарды толғанды

ратын сұрақтар бойынша 

шешім қабылдау

Жергілікті қоғамдастық 

жиынына қатысу үшін 

тұрғындарды ұсыну

Жергілікті жиналыс 

мүшелерінің құрамына 

ұсыну 

Бюджеттік бағдарлама
ларды талқылау және 
бағдарламалық құжат

тарды, жергілікті дамыту 
бағдарламалары мен 

басқаларды қарастыру
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Бөлек жиындардың мақсаты – шешім қабылдау деңгейінде ауылдың 
барлық бөліктеріндегі тұрғындарының мүдделерін қамтамасыз ету.  Жер-
гілікті қоғамдастық жиындарында ауыл тұлғындары өздерін толғандыратын 
сұрақтар мен мәселелерді талқылайды, жергілікті қоғамдастық жиынына қа-
тысу үшін өкілдерді сайлайды. Өкілдердің саны ауылдың барлық аймақта-
рындағы тұрғындардың өкілдерінің тең болуы қағидаты негізінде анықтала-
ды. 

Бөлек жиындарды өткізу үшін ауылдық округ әкімі жергілікті қоғамдастық 
мүшелерінің сандық құрамына және олардың округ территориясы бойынша 
орналасуына талдау жасайды. Әкім талдау негізінде жергілікті қоғамдастық 
жиынына қатысатын өкілдердің сандық құрамы және оларды сайлау тер-
риториялары бойынша өкілдердің сандық құрамы бойынша ұсынымдарды 
әзірлейді. Осы ауылдық округтің (аудандық маңызы бар қала) бөлек жер-
гілікті қоғамдастық жиындарын өткізу ережелерінің жобасы «Бөлек жер-
гілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің үлгі қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қазандағы № 1106 қау-
лысына сәйкес әзірленеді. Аудандық мәслихаттың тұрақты комиссиясының 
отырысында депутаттар Ереже жобасын, бөлек жиын территорияларының 
шекара мәселелерін, бөлек жиындарда тағайындалатын өкілдердің сандық 
құрамын талқылайды. Аппарат мәслихаттың шешімінің жобасын дайындай-
ды, аудандық мәслихат сессиясының мерзімін келіседі және белгілейді. 

Аудандық мәслихат тиісті шешімдерді қабылдайды және оны жергілікті БАҚ 
жариялайды. Ауылдық округтің әкімі бөлек жиындарды өткізу орны мен 
мерзімін анықтайды және хат түрінде аудан әкімінен белгіленген күні бөлек 
жиындарды өткізуге рұқсат сұрайды. Аудан әкімінің рұқсатын алғаннан кей-
ін, ауылдық округ әкімі бөлек жиындарды дайындауға кіріседі. 

Әкімдердің жауапты орындаушылары бөлек жиындарды өткізуге 10 күн 
қалғанда жиын туралы, күн тәртібінде талқыланатын сұрақтар және өкіл-
дерді сайлау туралы халықты хабардар етеді. Жергілікті телевидениеде «жү-
гіртпе жол» арқылы ақпараттандыруға болады. Осы округтің аудандық мәс-
лихатының депутаттарын міндетті түрде ақпараттандыру қажет. Жергілікті 
телевидение болмаған жағдайда, қоғамдық қолжетімді орындарда хабарлан-
дыру ілінеді, ұжымдарға хаттар жолданады. 

Ауылдық әкімдердің жауапты 
орындаушылары ұжымдарда, 
ардагерлер кеңесінде, Пәтер 
иелерінің кооперативтерінде 
(ПИК), Коммерциялық емес 
ұйымдарда (КЕҰ) бөлек жиын-
дарға кандидаттарды анықтау 
және жергілікті қоғамдастық 
мүшелерінің қажеттіліктерін 
анықтау мақсатында сауална-
ма жүргізеді. Дайындық жұ-
мысының нәтижесінде ұсыну 
үшін кандидаттардың тізімі 
және жергілікті қоғамдастық 
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мүшелерін толғандыратын маңызды мәселелердің тізбесі қалыптастырыла-
ды. Жоспарланған күні ауылдық округтің әкімі бөлек жиынды өткізуді ұй-
ымдастырады. 

Әкім немесе оның өкілетті өкілі жиын қатысушыларын тіркеуді ұйымдасты-
рады. Қолданыстағы заңнамаларда бөлек жиынға қатысушылардың санына 
шектеу қойылмаған. Ауылдық округтің әкімі немесе оның өкілетті өкілі бөлек 
жиынды ашады және оның өкілі болып табылады. Міндетті түрде жиынның 
хатшысы тағайындалады және бөлек жергілікті қоғамдастыққа қатысу үшін 
аталған территорияның өкілдерін талқылау және сайлау тәртібі жүргізіледі. 
Дауыс беру әр кандидат бойынша дербес жүргізіледі. Хатшы әрбір кандида-
тура берілген дауыстардың есебін жүргізеді. Аталған территориядан бөлек 
жиындарды өткізу Ережелерінде бекітілген кандидаттардың саны тағайында-
лады. Көп дауыс жинаған азаматтар тағайындалған болып саналады. Бөлек 
жергілікті жиынға қатысу үшін сайланғандардың тегі хаттамада жазылады, 
оған бөлек жиынның төрағасы (әкім немесе уәкілетті өкілі) және хатшы хол 
қояды. Хаттама ауыл округі әкімінің аппаратына бағытталады.

Барлық жоспарланған бөлек жергілікті қоғамдастықтардың жиынын өткізу-
дің нәтижесінде барлық ауылдық округтің бөлек жергілікті қоғамдастығының 
қатысушыларының құрамы қалыптасады, ол жерде барлық елді мекендер 
пропорционалды қойылған (аудандық мәні бар қаланың территориясында), 
сондай-ақ аталған ауылдық округтің бөлігіндегі халқының немесе басқа елді 
мекеннің барынша маңызды мәселелері анықталған.

ӘКІМДЕРГЕ ЕСКЕРТПЕ:

• Бөлек жиындар мәслихат шешімі және әзірленген ережелер негізінде 
жүргізілуі тиіс.

• Көп жағдайда әкімдер жоғары басшылардың келісімінсіз бөлек жиын-
дар өткізеді, оған жол беруге болмайды. 

• Әкімнің атынан жауапты орындаушылар бөлек жиындардарды өткі-
зу мерзі, оның күн тәртібіндегі сұрақтарды, БАҚ-да хабарландыру 
арқылы өкілдерді сайлау мүмкіндіктері туралы халыққа хабарлан-
дыру жасайды, осы аймақтың аудандық мәслихатының депутатын 
ақпараттандырады, жарнамаларды іледі, ұжымдарға хат жолдайды. 

• Жиынның мақсаттарына және олардың дұрыс ресімделуіне назар ау-
дару қажет. «Бөлек жиын», «жергілікті қоғамдастық жиыны», «жер-
гілікті қоғамдастық жиналысы» түсініктері дұрыс талқылануы қажет 
(жоғарыдағы сызбаға қарау).

• Бөлек жиын және жергілікті қоғамдастық жиындарының Хаттамала-
рын дұрыс толтыру маңызды. 

• Жалпы, жергілікті қоғамдастық жиынының құжаттары бөлек жиын-
ның құжаттарына ұқсас ресімделеді.
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ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

 Жергілікті қоғамдастық жиналысының қатысушылары бөлек жиындар-
ды өткізу барысында халық сайлаған өкілдерден қалыптастырылады. Кан-
дидатураларды талқылау кезінде халықтың жеке топтарының мүдделерін 
ұстанатын жергілікті қоғамдастықтардың мүшелерін ұсынған абзал: арда-
герлер және ақсақалдар, әйелдерді, жастарды, оралмандарды, отбасы, үй 
мәселелері, көше және квартал комитеттерінің және басқаларының сұрақта-
ры бойынша жұмыс істейтін ұйымдардың өкілдері. 

 Жергілікті қоғамдастықтың жиналыстары жергілікті маңызы бар мәсе-
лелер бойынша өткізіледі: 
1) бюджеттік бағдарламаларды талқылау; 
2) жергілікті басқарудың табыс көздерін қалыптастыру және пайдалану 
мәселелерін талқылау; 
3) жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге бөлінген қаржыны, жергілікті 
өзін өзі басқарудың табыс көздерін пайдалануды бақылау бойынша жина-
лыс қатысушыларының ішінен комиссия құру; 
4) жергілікті маңызы бар мәселелерді шешуге бөлінген қаржыны, жергілікті 
өзін өзі басқарудың табыс көздерін пайдалануды бақылау нәтижелері тура-
лы есепті тыңдау және талқылау; 
5) жергілікті қоғамдастықтың басқа да ағымдағы мәселелері.

 Сондай-ақ, жергілікті қоғамдастық жиынында жергілікті маңызы бар 
мәселелерді шешу барысында жергілікті қоғамдастықтың ұсыныстарына есеп 
жүргізуді қамтамасыз ету үшін қажетті өзін өзі басқару органдары мен жер-
гілікті қоғамдастықтың өзара әрекеттесуінің Регламенті талқыланады және 
қабылданады. Ол жерде жергілікті қоғамдастықтың жиналысын ұйымдасты-
ру тетіктері, ресімделуі және олардың шешімдерінің жүзеге асырылуы сипат-
талады.  
 Жергілікті қоғамдастықтың жиынының немесе жиналысының шешімі 
50% аса қатысушы дауыс бергенде қабылданды деп есептелінеді.  Жергілікті 
қоғамдастықтың жиналысында қабылданған шешімдер аудандық және ауыл-
дық округтің, қала әкімдерінің міндетті қарастырылуына жатады. Дайындық 
кезеңінін нәтижесі бойынша жергілікті қоғамдастықтың Хаттамасымен жер-
гілікті маңызы бар мәселелерді шешуге бөлінген қаржыны, жергілікті өзін өзі 
басқарудың табыс көздерін пайдалануды бақылау бойынша комиссия құра-
мы бекітіледі. 
 Жергілікті мемлекетті басқару және өзін өзі басқару органдары жер-
гілікті қоғамдастықтың жиынында немесе жергілкті қоғамдастықтың жиналы-
сында қабылданған және аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 
округтің әкімдерімен келісіле отырып қабылданған шешімдердің орындалуын 
қамтамасыз етеді. Қабылданған шешімдер туралы ақпарат бұқаралық ақпа-
рат құралдары немесе басқа тәсілдермен таратылады. Қажет болған жағдай-
да жергілікті қоғамдастық жиынының немесе жиналысының шешімінің нәти-
жесі бойынша аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдың, кенттің, ауылдық 
округтің әкімдері шешім қабылдайды. Негізгі мәселелер бойынша әкім мен 
жергілікті қоғамдастық жиналысының көзқарасы келіспеген жағдайда, әкім 
қарастыру үшін екі ойды да жоғары басшыға бағыттай алады. 
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АРМАНДАР МЕН ИДЕЯЛАР – 
ӨМІРДЕ ҚАЛАЙ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚАЖЕТ

Мемлекеттің негізгі 
қызметтері

Бизнестің 
қызметтері:

Азаматтық сектор-
дың қызметтері

1) Мемлекеттік басқа-
ру; 
2) Қорғаныс және қа-
уіпсіздік;
3) Фискалды/салық 
және қаржылық. 
 

1) Пайда табу (табыс 
алу); 
2) Адамдар мен ұйым-
ның қажеттілігін қа-
нағаттандыру; 
3) Салықтарды төлеу

1) Қоғамның белгілі то-
бының құқықтары мен 
мүдделерін қорғау; 
2) Азаматтық бақылау; 
3) Мемлекеттік және 
бизнес секторды ха-
лықпен байланыстыра-
ды.



26

 Азаматтық қоғам институттары – профсоюз ұйымдары, саяси партия-
лар, үкіметтік емес мемлекеттік емес ұйымдар/ҮЕҰ, БАҚ, Қазақстан Халықта-
ры Ассамблеясы, діни бірлестіктер болып табылады.

ҚОҒАМ ДЕГЕНІМІЗ:
• Ортақ қызығушылықтары, құндылықтары және мақсаттары бар адамдар-

дың бірлесу формасы. 

• Белгілі аймақта тарихи қалыптасқан адамдардың қарым-қатынас жүйесі 
мен өмір сүру формасы. Қоғам жеке индивидтерден тұрады, олардың 
санына қарамайды. Бұл тұтас, өзін өзі дамытатын әлеуметтік ағза болып 
табылатын жүйелі білім.  Қоғамның жүйелілігі оның бөліктерінің – әле-
уметтік институттар, әлеуметтік топтар және жеке индивидтердің өзара 
әрекеттесу және өзара тәуелділігінің ерекше тәсілдерімен қамтамасыз 
етіледі.

• Түрлі индивидтерден, яғни адамдардан, олардың топтарынан тұратын 
өте күрделі, көп жақты жүйе. Барлық осы адамдар, олардың топта-
ры, ұйымдар, құрылымдар тұрақты өзара әрекеттеседі. Адамзат қоға-
мы оның субъектілері арасындағы жиынтық ретінде сипатталуы мүмкін 
адамдар арасындағы әлеуметтік қарым-қатынастың моделі болып си-
патталады. Әлеуметтік ғылымдарда, қоғам тұтасымен стратификация, 
яғни топтарға немесе кластарға бөлінеді деп көрсетіледі. 

• Әлеуметтік дифференциация және еңбек бөлінісі тән адамдардың жеке 
бірігуі. Қоғамды көптеген белгілер бойынша сипаттауға болады: фран-
цуз, қазақ, неміс; мемлекеттік және мәдени, территориясы және уақы-
ты; өндірс тәсілі бойынша және т.б. 

ҚОҒАМДЫҚ-ПАЙДАЛЫ ҚЫЗМЕТ

• Жеке немесе қоғам қажеттіліктерін қанағаттандыруға байланысты 
қоғамдық игілікті қолдауға және дамытуға бағытталған кез-келген заң-
ды қызмет. 

• Спорт, өнер сияқты салалардағы бастамаларды дамытуға ықпал ету-
мен; мүмкіндігі шектеулі адамдарға көмек көрсету; азаматтық құқықта-
ры мен адам құқықтарын қорғау, қайырымдылық; экология және қор-
шаған ортаны қорғау; білім беру; денсаулық және салауатты өмір 
салтын насихаттау; балаларды, жастарды және кедейлерді қорғау; жа-
нуарларды қорғау; қоғамды консалидациялау; әлеуметтік қамтамасыз 
ету және қоғам игілігі үшін жасалатын басқа да нәрселер болуы мүмкін.
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ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТТАРЫ

Біріккен Ұлттар Ұйымы әзірлеген



28

ЖАСТАР ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІГІН ҚҰРУ АЛГОРИТМІ

Қоғамдық бірлесік (ҚБ) – бұл ҚБ мүшелерін мазалайтын әлеуметтік мәні 
бар мәселелерді шешу үшін құрылатын қоғамдық мүшелік ұйым. Аталған ұй-
ымдарды көбінесе ортақ құндылықтарды бөлуге ниеттестер, адамдар құра-
ды. Олардың мақсаты – өзара көмек көрсету, олар жағдайды жақсарту үшін 
өз бірліктерінің күшін қолданады. ҚБ-да басты әрекет етуші тұлғалар ҚБ мү-
шелері болып табылады. Сондықтан да, кез-келген ҚБ құру ҚБ құруға ниет 
білдірген бастамашыл топтарды жинаудан басталады. Нәтижесінде, олар ҚБ 
құрылтайшылары деп аталатын болады (қазақстандық заңнамаларға сәйкес 
кемінде 10 адам болуы керек).

ЖҚБ құру алгоритмінің келесі ретін ұсынуға болады:

1

2

3

4

5

6

7

Саны кемінде 10 адам болатын ЖҚБ құруға ниетті бастамашыл-а-
заматтарды, ниеттестерді жинау. 

Сіздің ЖҚБ құрып жатқаныңызды түсінуі және келісуі керек (ҚҚ, 
ЖШС, ЖК және т.б. емес). 

Өзіңіздің ЖҚБ қызмет бағытын, мақсаты мен міндеттеріншешу. 
(Кез-келген ЖҚБ ең алдымен өз мүшелерінің, содан кейін ғана 
ЖҚБ өз бенефициарлары деп есептейтін мүшелерінің  қажеттілік-
терін немесе сұрақтарын қанағаттандыру үшін құрылатындығын 
есте сақтау керек.Сол себепті де ұйымда мүшелік жарналар бола-
ды: мүшелері жарна төлейді және ол үшін қызмет алғысы келеді.

Атауын таңдау (ол ерекше болуы қажет, егер оған ұқсас атау 
болса – сізді тіркеуден бас тартады).

Өзіңіздің заңды мекен-жайыңыздың қай жерде орналасатындығын 
шешу. (Бұл қандай да бір жеке немесе заңды тұлғаның ғимаратын 
жалға алу немесе қайтарымсыз пайдалану келісім-шарты болуы 
мүмкін; немесе меншік иесінен – жеке тұлғадан ғимаратты беру 
туралы келісімінің нотариалды формасының болуы.

Құжаттар пакетін дайындау: жарғы (мемлекеттік және орыс тіл-
дерінде, тіркеу туралы арыз, бастамашыл азаматтардың тізімі, ор-
наласқан мекен-жайын растайтын құжат, тіркеуге төленетін алым-
ды төлеу туралы түбіртек – 6,5 АЕК).

Құжаттарды ХҚКО, немесе e-gov жүйесі арқылы тапсыру.  

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ ТІРКЕУ 
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ҚОҒАМДЫҚ ҚОР (ҚҚ) ҰЙЫМДАРЫН ҚҰРУ АЛГОРИТМІ 

Қоғамдық қор – бұл ҮЕҰ арналған Қазақстанның заңнамаларында қарасты-
рылған, ұйымдастыру-құқықтық формаларының бірі.  Қоғамдық қорды құру 
үшін екі құрылтайшы – жеке тұлға болуы керек. Сондықтан да қорды прак-
тика жүзінде басқару оңай. ҚҚ-ның мүшелік ұйым еместігін, яғни  қорда мү-
шелік жарнаның болмайтындығын есте сақтау керек. ҚҚ-да тағы бір басқару 
органы – Қамқоршылық кеңес (директорлар кеңесіне ұқсас) болуы керек. 
Қамқоршылық кеңес, ол стратегиялық орган болып есептеледі, ұйымды күн-
делікті басқаруға қатыспайды.

ҚҚ құру алгоритмін келесі ретпен көрсетуге болады:

1

2

3

4

5

6

7

Қандай да бір әлеуметтік мәселені шешуді қалайтын  құрылтайшы-
лардың (2 мүшеден кем емес) Жалпы жиналысын жинау.  Жақын 
туыстар құрылтайшы бола алмайды.

Қамқоршылық кеңесті (ҚК) құру. (басқарудың алқалық органы, 
сондықтан да Кеңес мүшелерінің саны  әдетте 3-5 адам болады. 
Кеңестің құрамына өзіңіздің ұйымыңыздың жұмыс істейтін сала-
сындағы атақты және қадірлі адамдар шақырылады. Кеңестің мү-
шелері өз қызметтері үшін ақы алмайды).

Өзіңіздің ҚҚ-ның қызметі бағытын, мақсаты мен міндеттерін 
анықтау.

Құжаттарды ХҚКО, немесе e-gov жүйесі арқылы тапсыру.  

Атауын таңдау (ол ерекше болуы қажет, егер оған ұқсас атау бол-
са – сізді тіркеуден бас тартады).

Өзіңіздің заңды мекен-жайыңыздың орналасатын жерін шешу. 
(ЖҚБ ұқсас).

Құжаттар пакетін дайындау: жарғы (мемлекеттік және орыс тіл-
дерінде, тіркеу туралы арыз, бастамашыл азаматтардың тізімі, ор-
наласу мекен-жайын растайтын құжат, тіркеуге төленетін алымды 
төлеу туралы түбіртек – 6,5 АЕК).
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ШАҒЫН ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ОРТА БИЗНЕС ҰЙЫМДАРЫН 
ҚҰРУ АЛГОРИТМІ (ШОБ)

Шағын және орта бизнес субъектілерін құру алгоритмі:

1

2

3

4

5

6

7

Сізге ҮЕҰ емес, дәл коммерциялық ұйымның, яғни бизнестің қа-
жет екендігін анықтау. (Бинестің ҮЕҰ айырмашылығы, бизнес та-
быс алу, пайда көрумен айналысады. Ол әлеуметтік мәселелерді де 
шешуі мүмкін, алайда ол екінші орында тұрады). 

Формасын таңдау – ЖШС немесе жеке кәсіпкер – ЖК. Олардың не-
гізгі айырмашылығы, ЖК өз міндеттері бойынша оған тиесілі бар-
лық мүлікке жауап береді, ал ЖШС – жарғы капиталындағы үлесі 
шеңберінде жауапты.

ХҚКО немесе e-gov арқылы құжаттарды тапсыру. ЖК тіркеу үшін 
жергілікті  салық органдарына – мемелекеттік кірістер департа-
ментіне немесе e-gov арқылы тапсыруға болады. 

ЖШС үшін заңды мекен-жайдың қайда болатындығын шешу. (ЖҰБ 
ұқсас).

ЖШС үшін құжатар пакетін дайындау керек: жарғы (мемлекеттік 
және орыс тілдерінде, құрылтайшылық келісім-шарты (егер құрыл-
тайшылардың саны біреуден көп болса) тіркеу туралы өтініш, 
тұрғылықты жерін растайтын құжат,  тіркеуге арналған алым 
төлемі туралы түбіртек – 2 АЕК).

Өзіңіз үшін айналысатын негізгі қызмет түрін шешу, мысалы, бөл-
шек сауда.

ЖШС арналған атауды таңдау (ол ерекше болуы қажет, егер оған 
ұқсас атау болса – сізді тіркеуден бас тартады), ЖК үшін бұл қажет 
емес. ЖШС құру үшін бір құрылтайшы қажет, ал ЖК тіркеу үшін 
жеке кәсіпкердің өзі қажет.
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ӘЛЕУМЕТТІК КӘСІПКЕРЛІК 

  2Томпсон, Дж.Л., «Әлеуметтік кәсіпкерлік әлемі», Мемлекеттік сала басқармасының халықаралық журналы, 15 (4/5), 2002, p.413

Әлеуметтік кәсіпкерлік — әлеуметтік, мәдени немесе экологиялық мәселе-
лердің инновациялық шешімін әзірлеуге, қаржыландыруға және енгізуге 
арналған бизнес-әдістерді қолдану. Әлеуметтік кәсіпкерлікпен2 кез-келген 
айналыса алады.

Егер, әдеттегі кәсіпкер өз қызметінің жетістігін кіріске, табысқа (сату көлемі) 
немесе акцияның құнына қарай бағалайтын болса, ал әлеуметтік кәсіпкер 
үшін жетістіктің ең басты өлшемшарттары «әлеуметтік қайтарым»3  болып та-
былады. Табыс та назардан тыс қалмайды, алайда бұл жерде мақсат тұрғы-
сынан емес, ұйымның әлеуметтік және мәдени мақсаттарына қол жеткізудегі 
әрі қарай қозғалу құралы ретінде қабылданады.

Сіз қандай 
ƏЛЕУМЕТТІК 
ҚҰНДЫЛЫҚ-

ТАРДЫ 
жасайсыз?

Сіздің 
БИЗНЕС 

МОДЕЛІҢІЗ 
қандай?

Оны қалай 
ӨЛШЕУГЕ 

болады?

ТҰРАҚ-
ТЫЛЫҚТЫ 

қалай 
қамтамасыз 

етуге болады? 

ƏЛЕУМЕТТІК 
КƏСІПКЕРЛІКТІҢ 

ӨЛШЕМШАРТТАРЫ

Əлеуметтік ықпал(нақтырақ айтқанда, 
əлеуметтік мəселені шешуге немесе 
жеңілдетуге бағытталуы)

Өзін-өзі ақтауы жəне тұрақтылығы 
(сырттан түсетін тұрақты қаржыландыруға 
тəуелді емес)

Таратылуы(əлеуметтік кəсіпорын қызметінің 
көлемін ұлғайту жəне əлеуметтік ықпалды 
кеңейту мақсатында тəжірибені (модельді) 
тарату

Өзін-өзі ақтауы жəне қаржылық 
тұрақтылығы (сырттан түсетін тұрақты 
қаржыландыруға тəуелді емес).
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ӘЛЕУМЕТТІК КӘСІПКЕРЛІК 
ӘЛЕУМЕТТІК КӘСІПОРЫН ҰЙЫМ ҚҰРУ АЛГОРИТМІ

Әлемде әлеуметтік кәсіпкерлік кәсіпорнын құру 4 суретте көрсетілген.

Біріншіден, шешілуі керек мәселе анықталады. Мәселе қоғам үшін жеткілік-
ті маңызды әлеуметтік мәні болуы керек. Әрі қарай, бизнес-модель сіздің 
ықтимал тұтынушыларыңызға құнды ұсыныс беру арқылы осы мәселені ше-
шетіндігіңіз арқылы анықталады. Сонымен қатар, қазіргі құзіреттіліктерге ие 
бола отырып, сіз жаңа құзіреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған жүйелі 
ұйымдастырушылық және мәдени өзгерістерді жүзеге асырасыз.

Сурет 4. Әлеуметтік кәсіпорынды құрудың және дамытудың стратегиялық жолы.

Тактикалық деңгейде әлеуметтік кәсіпкерлік кәсіпорнын құру байыпты 
жоспарлау мен дайындықты қажет етеді.

ӨЗІНІҢ КӘСІПОРНЫН 

ҚҰРУ ШЕШІМІ

ИДЕЯ ЖӘНЕ БИЗНЕС МҮМКІНДІК

БИЗНЕС-ЖОСПАР

КОМАНДА ҚҰРУ 

ЕРІКТІЛЕРДІ ТАРТУ, 
СЕРІКТЕСТІК

ҚАРЖЫЛАНДЫРУ ІЗДЕСТІРУ 

КАПТАЛДЫ ТАРТУ

ПРОТОТИПТЕУ

ТАУАРЛАРМЕН 
ҚЫЗМЕТТЕРДІ ӨҢДЕУ

МАҚСАТ ЖӘНЕ ЫНТАЛАНДЫРУ 

ӘЛЕУМЕТТІК 
КӘСІПОРЫННЫҢ 
ДАМУ МЕН ӨСУІ
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2 Бөлім Әлеуметтік кәсіпорын ұйым құру алгоритмі 

Әлемде әлеуметтік кәсіпкерлік кәсіпорнын құру 4 суретте көрсетілген. 
Біріншіден, шешілуі керек мәселе анықталады. Мәселе қоғам үшін жеткілікті маңызды 
әлеуметтік мәні болуы керек. Әрі қарай, бизнес-модель сіздің ықтимал 
тұтынушыларыңызға құнды ұсыныс беру арқылы осы мәселені шешетіндігіңіз арқылы 
анықталады. Сонымен қатар, қазіргі құзіреттіліктерге ие бола отырып, сіз жаңа 
құзіреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған жүйелі ұйымдастырушылық және мәдени 
өзгерістерді жүзеге асырасыз. 

 

 

 

 

Сурет 4. Әлеуметтік кәсіпорынды құрудың және дамытудың стратегиялық жолы. 
Тактикалық деңгейде әлеуметтік кәсіпкерлік кәсіпорнын құру байыпты жоспарлау мен 
дайындықты қажет етеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мәселе  Бизнес 
модель  Шешім   

Ұйымдастырушылық 
және мәдени 

өзгерістер 

Құнды 
ұсыныс 

Қазіргі 
құзыреттіліктер 

Болашақ 
құзыреттіліктер 
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Әлеуметтік кәсіпкерліктің кәсіпорнын құру үрдісін келесі кезеңдерге бөлуге 
болады:

5-сурет. Әлеуметтік кәсіпкерлік кәсіпорнын құрудың қадамдары (кезеңдері).

1. ҚАДАМ МАҚСАТТАР МЕН ЫНТАЛАР
• ӘК құра отырып, не нәрсеге қол жеткізгіңіз келеді?  
• Сіз үшін ақша табу  қаншалықты маңызды және алтристикалық мақсат-

тарға жету үшін сіз  қаншалықты беруге дайынсыз?
•Сіздің жақындарыңыз сіздің ұмтылыстарыңызды түсініп, қолдай ма?
• Сіз өзіңіздің біліміңізді, дағдыларыңызды және алдыңғы тәжірибеңізді қа-

лай тиімді пайдалана аласыз?
• Сіз қандай әлеуметтік проблемаларға көбірек құлақ асып, әрекет етуді қа-

лайсыз?

Әлеуметтік кәсіпорын құрудың бірінші кезеңінде кәсіпкер өзінің кәсіпорны 
қандай әлеуметтік мәселені шешетінін анықтауы керек. Бұл үшін, әдетте, 
жаңадан бастаушы кәсіпкердің пікірі бойынша шешілуі керек әлеуметтік про-
блемалардың  тізімі жасалады, содан кейін ол басқалардан гөрі оны таңдай-
тын болады.

2.ҚАДАМ  ИДЕЯ ЖӘНЕ БИЗНЕС МҮМКІНДІК
Әлеуметтік жобаның сәтті болатындығын білу үшін екі негізгі сұраққа жауап 
беру керек:
1. Идеяны жүзеге асыру әлеуметтік мәселені шеше ме?
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1. Мақсат және ынталандыру (өзінің кәсіпорнын құру шешімі) 
2. Идея және бизнес мүмкіндік 
3. Бизнес жоспар 
4. Қаржыландыру іздестіру (капталды тарту) 
5. КОМАНДА ҚҰРУ (ЕРІКТІЛЕРДІ ТАРТУ, СЕРІКТЕСТІК) 
6. ПРОТОТИПТЕУ (ТАУАРЛАРМЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ӨҢДЕУ) 
7. ӘЛЕУМЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢ ДАМУ МЕН ӨСУІ 

Әлеуметтік кәсіпкерліктің кәсіпорнын құру үрдісін келесі кезеңдерге бөлуге болады: 

 

5-сурет. Әлеуметтік кәсіпкерлік кәсіпорнын құрудың қадамдары (кезеңдері). 
 
1. ҚАДАМ             МАҚСАТТАР МЕН ЫНТАЛАР 

• ӘК құра отырып, не нәрсеге қол жеткізгіңіз келеді?   
• Сіз үшін ақша табу  қаншалықты маңызды және алтристикалық мақсаттарға жету үшін 
сіз  қаншалықты беруге дайынсыз? 

•Сіздің жақындарыңыз сіздің ұмтылыстарыңызды түсініп, қолдай ма? 
• Сіз өзіңіздің біліміңізді, дағдыларыңызды және алдыңғы тәжірибеңізді қалай тиімді 
пайдалана аласыз? 
• Сіз қандай әлеуметтік проблемаларға көбірек құлақ асып, әрекет етуді қалайсыз? 
Әлеуметтік кәсіпорын құрудың бірінші кезеңінде кәсіпкер өзінің кәсіпорны қандай 
әлеуметтік мәселені шешетінін анықтауы керек. Бұл үшін, әдетте, жаңадан бастаушы 
кәсіпкердің пікірі бойынша шешілуі керек әлеуметтік проблемалардың  тізімі жасалады, 
содан кейін ол басқалардан гөрі оны таңдайтын болады. 

1. Өзінің мүмкіндіктерін, білімін, дағдыларын, қалауларын, 
мақсаттарын бағалау; жеке тұлғаның ынтасы бар әлеуметтік 

мәселені таңдау. 

2.  Идеяларды іздеу және бизнес мүмкіндіктерін белгілеу; 
маркетингтік зерттеулер; идеяның жүзеге асырылуын және 

орындылығын бағалау.мен орындылығын бағалау. 

3. Бизнес-жоспарлау.  

4. Қаржыландыруды іздестіру; капиталды тарту.  

5. Команда құру, серіктестік; еріктілердә тарту.  

6.  Прототиптеу өнімдерін шығару; өндірістік қызметтің 
басталуы.  

7. Масштабирование и тиражирование предприятия. 



39

2. Жоба әлеуметтік мәселені қаншалықты тез және тиімді шеше алады және 
күтілетін әлеуметтік әсер қандай болады?
ӘК қызметін сыртқы ортаны бағалау тұрғысынан бағалау қажет:
• нарықтық тенденциялар;
• клиенттердің мінез-құлқы;
• сату құрылымы;
• бәсекелестік орта;
• заңнамалар мен саяси жағдай, күтілетін немесе мүмкін өзгерістер;
• елдің / аймақтың экономикалық жағдайы (күтілетін инфляция, идеяны жү-

зеге асыруға әсер етуі мүмкін экономикадағы негізгі өзгерістер);
• әлеуметтік-демографиялық факторлар;
• технологияның өзгеруі;
• халықаралық ұстаным (көптеген компанияларға әсер етеді, дегенмен (бұл 

шағын бизнеске аз дәрежеде әсер етеді));
• экологиялық орта (кейбір қызмет салаларында да ескеру қажет).

Әлеуметтік кәсіпкер жұмыс істейтін адамдардың шешусіз мәселелері мен қа-
жеттіліктерін егжей-тегжейлі зерделеу қажет. Бұл белгілі бір қаланың, ауыл-
дың, аймақтың тұрғындары немесе белгілі бір әлеуметтік топтың өкілдері 
болуы мүмкін. Сонда сіз анықталған проблемалар қалай шешіліп жатқанын 
(немесе шешілмегенін), адамдардың әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттан-
дыратын қандай тауарлар мен қызметтердің бар екенін түсінуіңіз керек. Егер 
сіз әлеуметтік мәселелерін шешпек болған мақсатты аудитория, осы про-
цеске қатысқан жағдайда, бүкіл әлемдегі көптеген әлеуметтік кәсіпкерлер 
жақсы нәтижелерге идеялар қалыптастыру және әлеуметтік өнімдерге тұжы-
рымдамалар жасау арқылы қол жеткізілетіндігін көрсетеді. Сондықтан, шы-
нымен қажет әлеуметтік өнімді әзірлеу үшін, сіз жұмыс істейтін адамдармен 
кездесіп, олармен бөлісіп, жан жақты талқылаңыз, болашақ тұтынушыла-
рыңыздың пікірлерін, тілектері мен идеяларын мұқият тыңдаңыз - бұл бай-
ланыстар белгілі бір әлеуметтік мәселені шешуге көмектеседі. әлеуметтік 
өнім тұжырымдамасын қалыптастырады.

Біз әлеуметтік кәсіпорын құру үшін ең жақсы кәсіпкерлік мүмкіндік-
ті таңдаудың алты негізгі өлшемдерін анықтай аламыз.
1. Әлеуметтік әсер: әлеуметтік кәсіпорын құрудың балама идеяларын баға-
лаудағы маңызды факторлардың бірі.

2. Уақыт: бизнес мүмкіндігінің сәтті іске асуы үшін өнімге / қызметке на-
рықтық қажеттілік табылып және нақты анықталуы керек, сонымен қатар 
бұл қажеттілік нарық үшін маңызды болатын мерзім. Іскерлік мүмкіндіктер  
нақты уақытта пайда болады. Егер өнім немесе қызмет түсінігі перспекти-
валы болса да, қате бағалау немесе жобаның шарттарын орындамау кез 
келген мүмкіндікті туғызуы мүмкін. Кәсіпкерлік мүмкіндікті сәтті жүзеге асы-
ру үшін оның уақытша «терезесі» кәсіпкер оны пайдалана алатындай ұзақ 
болуы керек.

3. Инновациялылық және бәсекелестік артықшылық: жаңадан 
құрылған кәсіпорын халыққа нарықтағыларға қарағанда жақсы өнімділікті 
ұсынуы керек. Шешімнің жаңалығы немесе бағаның едәуір төмен деңгейі, 
бизнесті жүргізудің жаңа тәсілі және клиенттер - мұның бәрі әлеуметтік 
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кәсіпорынға қатал бәсекелестікке төтеп беруге мүмкіндік береді.

4. Кәсіпорынның экономикалық құрамдас бөлігі: әлеуметтік кәсіпорын 
тиімді және өсу әлеуетіне ие болуы керек. Пайда көрсеткіштері, қателіктер 
болған жағдайда да, қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін жеткілік-
ті болуы керек.
5. Құзіреттіліктер: кәсіпкер мен олардың тапқан бизнес мүмкіндігі бір-бірі-
не сәйкес келуі керек. Басқаша айтқанда, кәсіпкер қажетті дағдылар мен 
тәжірибеге ие болуы, сондай-ақ мүмкіндікті іске асыру үшін қажетті маңызды 
ресурстарға қол жеткізуі керек.

6. Капитал: көптеген кәсіпорындар капиталдың жетіспеушілігінен сәтсіздік-
ке ұшырайды, сондықтан бастапқы және айналым капиталдарының жет-
кіліктілігі бизнес мүмкіндіктерін сәтті іске асырудың шешуші факторы болып 
табылады.

3. Бизнесті жоспарлау. Бұл «Бөлімдер бойынша бизнес-жоспар құру» де-
ген  4-бөлімде қарастырылған.

4. Қаржыландыруды іздеу; капиталды тарту.
Бизнес-жоспарды дайындау кезінде сіз қаржыландыруды тарту керек пе, 
жоқ па түсінесіз. Әлеуметтік кәсіпорындар үшін көптеген қолдау шаралары 
бар - оларға мамандандырылған қорлар, ірі бизнес және мемлекет көмекте-
седі. Қолдаудың көптеген түрлері бар. Мысалы, бұл қайтарымсыз пайызсыз 
несиелер, гранттар, мемлекеттік бағдарламаларға қатысу үшін қаржылан-
дыру.

6 Сурет Қаржылық капиталдың көздері

5. Команда, серіктестік құру; еріктілерді тарту. 

Сонымен, сіз жобаны қаржыландыру көздері туралы шешім қабылдадыңыз. 
Енді сіздің бизнесіңізге серіктестерді тарту туралы ойланатын кез келді. 
Әрине, сізбен бірге бизнес жүргізу ауыртпалығын бөлісетін біреудің болуы 
жағымды, бірақ тәжірибе көрсеткендей, серіктестермен бөліскен бизнес  
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3. Инновациялылық және бәсекелестік артықшылық: жаңадан құрылған кәсіпорын 
халыққа нарықтағыларға қарағанда жақсы өнімділікті ұсынуы керек. Шешімнің жаңалығы 
немесе бағаның едәуір төмен деңгейі, бизнесті жүргізудің жаңа тәсілі және клиенттер - 
мұның бәрі әлеуметтік кәсіпорынға қатал бәсекелестікке төтеп беруге мүмкіндік береді. 
4. Кәсіпорынның экономикалық құрамдас бөлігі: әлеуметтік кәсіпорын тиімді және 
өсу әлеуетіне ие болуы керек. Пайда көрсеткіштері, қателіктер болған жағдайда да, 
қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы керек. 

5. Құзіреттіліктер: кәсіпкер мен олардың тапқан бизнес мүмкіндігі бір-біріне сәйкес келуі 
керек. Басқаша айтқанда, кәсіпкер қажетті дағдылар мен тәжірибеге ие болуы, сондай-ақ 
мүмкіндікті іске асыру үшін қажетті маңызды ресурстарға қол жеткізуі керек. 

6. Капитал: көптеген кәсіпорындар капиталдың жетіспеушілігінен сәтсіздікке ұшырайды, 
сондықтан бастапқы және айналым капиталдарының жеткіліктілігі бизнес мүмкіндіктерін 
сәтті іске асырудың шешуші факторы болып табылады. 
3. Бизнесті жоспарлау. Бұл «Бөлімдер бойынша бизнес-жоспар құру» деген  4-бөлімде 
қарастырылған. 
4. Қаржыландыруды іздеу; капиталды тарту. 
Бизнес-жоспарды дайындау кезінде сіз қаржыландыруды тарту керек пе, жоқ па түсінесіз. 
Әлеуметтік кәсіпорындар үшін көптеген қолдау шаралары бар - оларға 
мамандандырылған қорлар, ірі бизнес және мемлекет көмектеседі. Қолдаудың көптеген 
түрлері бар. Мысалы, бұл қайтарымсыз пайызсыз несиелер, гранттар, мемлекеттік 
бағдарламаларға қатысу үшін қаржыландыру. 

 

 6 Сурет Қаржылық капиталдың көздері 

5. Команда, серіктестік құру; еріктілерді тарту.  

Сонымен, сіз жобаны қаржыландыру көздері туралы шешім қабылдадыңыз. Енді сіздің 
бизнесіңізге серіктестерді тарту туралы ойланатын кез келді. Әрине, сізбен бірге бизнес 
жүргізу ауыртпалығын бөлісетін біреудің болуы жағымды, бірақ тәжірибе көрсеткендей, 
серіктестермен бөліскен бизнес  тұрақты емес. Тағы бір нәрсе - отбасылық бизнес немесе 

Капитал 
көздері Гранттар  

Мемлекеттік 
бағдарла-

малар 

Несиелер 

Краудфан- 
динг  Микроқар-

жыландыру 

Венчурлық 
капитал 

Бизнес-
періштелер 
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тұрақты емес. Тағы бір нәрсе - отбасылық бизнес немесе серіктес-тәлімгердің 
схемасы, егер кіші серіктестің пайдасы аз болса,  баға жетпес жұмыс тәжіри-
бесін алады. Сізге алғашқы қызметкерлерді бір уақытта жалдау қажет 
болуы мүмкін. Мұнда бастысы мұқият болу керек, себебі олар команданың 
тірегі болады. Сізге жауапкершіліктің бір бөлігін тапсыруға болатын адамдар-
ды іздеу қажет, бұл сізге даму мәселелеріне көбірек уақыт бөлуге мүмкіндік 
береді. Алдымен сіз қаржыгер мен есепшінің көмегінсіз жасай аласыз, бірақ 
көмекші «жұмыс қолдарынсыз» бұл өте қиынға соқтырады.
6. Өнімдердің прототиптерін құру; өндірістік қызметтің басталуы.

Жақында сіз өз өніміңізді нарықта ұсынуға дайын боласыз. Бірақ қазір 
сіздің өніміңізді өңдегеніңіз өте маңызды. Оған жұмыс істеуге барынша күш 
жұмсаңыз - егер сіз тұтынушыға шикі, аяқталмаған өнімді ұсынсаңыз, сіз 
жетістікке жете алмайсыз. Оның кейінгі кезеңдерінде әлдеқайда қиын бола-
ды - сізге көп шығындар келтіреді және компанияңыздың беделін одан әрі 
төмендетесіз.

7. Кәсіпорынның масштабталуы және тираждалуы.

Кәсіпорын өзінің жобалық қуаттылығына немесе тұрақты даму деңгейіне 
жеткеннен кейін, оны кеңейту және көбейту туралы ойлануға болады. Мас-
штабтау дегеніміз  филиалдар санының көбеюі, үлкен аумақты немесе на-
рықты қамту, яғни бір пиццерияның орнына қаланың әртүрлі бөліктерінде 
тағы бірнеше пункт ашуға кірісесіз.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ ҮЕҰ

Әлеуметтік кәсіпкерлік - бұл Қазақстан Республикасындағы жаңа құбылыс. 
Алғаш рет  әлеуметтік кәсіпкерліктуралы осыдан  он жыл бұрын айтылған 
болатын. Атап айтқанда, Қазақстанның әлеуметтік кәсіпкерлер қа-
уымдастығының басшысы Гүлзира Амантурлина айтуынша, әлеуметтік 
кәсіпкерліктің белсенді дамуы 2014 жылы басталған.

- Сізге танымал әлеуметтік кәсіпорындар туралы мысал-
дар келтіріңіз 
- Олар немен айналысады?
-  Олар мәселеге қандай әсер келтіреді?
- Олардың қызметтерінің тұрақтылығы немен 

Әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытудың негізгі тенденциялары:
• Әлеуметтік кәсіпкерліктің нақты нормативтік базасының болмауы
• Әлеуметтік кәсіпкерліктің рөлі мен табиғаты туралы жеткіліксіз түсінік
• Әлеуметтік кәсіпкерлердің құзыреттерінің  жоғары болмауы
• Кәсіпкерлердің осы санатын қолдауға арналған инфрақұрылымның әлсіз 

болуы

 2016 ж. – шашамен 120 ӘК болды1.

• Ең көп саны: Алматы, Астана, Шымкент, Қостанай, Шығыс Қазақстан об-
лысы

• Бөлу бірнеше факторлардың әр түрлі үрдістерін көрсетуі мүмкін – мода, 
үкіметтік емес қолдау платформаларының  қол жетімділігі және белсен-
ділігі, арнайы коммерциялық ұйымдар үшін әлеуметтік кәсіпкерлікті қол-
даудың мемлекеттік инфрақұрылымын құру, аймақтық үкіметтің жоғары 
лауазымды тұлғаларының назарында және аймақта әлеуметтік кәсіпкер-
лікті қолдаумен танымал ірі компаниялардың болуы.

• Сауалнамаға қатысқан ұйымдардың жартысынан көбі балалар мен ба-
лалары бар отбасыларға қызмет көрсету саласында, үшіншісі - экологи-
ялық қайта құру саласында және үшіншісі - мүгедектермен жұмыс жасау 
саласында жұмыс істейді.

  
• Отбасы мен балалық шақ саласындағы білім беру, дамытушылық және 

бос уақытты тиімді өткізуге деген қызметтерге сұраныстың артуы демо-
графиялық өзгерістер мен жас балалар санының көбеюі, сондай-ақ ха-
лықтың едәуір бөлігінің балаларына сапалы қызмет көрсету үшін ақы 
төлеуге дайындығы.

1Гульзира Амантурлина, Қазақстанның әлеуметтік кәсіпкерлерінің ассоциациясы, «Қазақстанда әлеуметтік кәсіпкерліктің дамуы: 
тәжірибе, кедергілер, шешімдер», 19 сәуір 2016 ж., Алматы
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• Бірнеше әлеуметтік кәсіпорындар әртүрлі өндіріс салаларында да бар. 
Бұл әлеуметтік кәсіпорындар модельдерінің айырмашылығына байланы-
сты, онда мақсатты топ құндылық тізбегінің әртүрлі бөліктерінде болуы 
мүмкін - әлеуметтік кәсіпорында өндірілген тауарлар мен қызметтердің 
өндірушісі, қызметкері немесе тұтынушысы бола алады.
• Мысалы, соқырлар, әлеуметтік кәсіпорынның мақсатты әлеуметтік тобы 

ретінде, әлеуметтік кәсіпкер өз мүдделеріне сай нарықта жылжытатын 
белгілі бір тауарларды өндірушілер, ВОС өндірістік кәсіпорындарын-
дағыдай, әлеуметтік кәсіпорынның қызметкерлері бола алады немесе 
қызметтердің тұтынушысы бола алады. - мысалы, Инва такси қызметі 
немесе мобильді жоғары технологиялық мүгедектер арбаларын шыға-
ру. Егер сөз  қоқысты жинау және қайта өңдеу туралы болса, мақсатты 
топ  қоғам да болуы мүмкін.

7 суретте Қазақстандағы әлеуметтік кәсіпкерліктің қиындықтары мен қиын-
шылықтары көрсетілген2.

7 Сурет Әлеуметтік кәсіпкерлік: қиындықтар мен мүмкіндіктер
Қазақстанда әлеуметтік кәсіпкерлер қандай салаларда жұмыс атқара-
ды3?  
 • мүгедектерді, үш жасқа дейінгі балалары бар аналарды, балалар үйінің 

түлектерін, сондай-ақ түрмеден шыққан адамдарды жұмыспен қамтама-
сыз ету.

•  азаматтарға әлеуметтік қызметтер, денсаулық сақтау, дене шынықтыру 
және бұқаралық спорт, балалар мен жасөспірімдер үйірмелері, секциялар 
мен студиялармен қамтамасыз ету.

•  қол жетімділігі шектеулі азаматтар тобына білім беру қызметтерін ұсыну.
•  мүгедектерді, жетімдерді, балалар үйінің түлектерін, қарт адамдарды, на-

шақорлық пен маскүнемдікке шалдыққан адамдарды және тұрақты тұра-
тын жері жоқ адамдарды әлеуметтік белсенді іс-шараларға тартуға жәр-
демдесу.

2Гульзира Амантурлина, Қазақстанның әлеуметтік кәсіпкерлер қауымдастығы, «Қазақстандағы әлеуметтік кәсіпкерліктің дамуы: 
тәжірибе, кедергілер, шешімдер»,, 19 сәуір 2016 ж., Алматы қ.

3https://and.kz/socialnoe-predprinematelstvo

Әлеуметтік салада 
жеткіліксіз кәсіпкерлік 
белсенділік  

Үдеріске тәжірибелі 
кәсіпкерлерді тарту 

Стартап жобаларына арналған 
Номинация тәлімгерлерінің клубтары

Қымбат несиелік 
ресурстар 

Бизнестің Жол картасы аясында 
2020 әлеуметтік кәсіпорындарды 
несиелік қаржыландыру 

Арнайы несиелік өнімдерді және 
бағдарламаларды әзірлеу.
Несиелеуге кететін шығындарды 
азайту

Әлеуметтік кәсіпкерлікті 
қолдаудың 
инфраструктурасының 
болмауы 

Әрекеттегі КҚО әлеуетін 
пайдалану  

Даму және КҚО негізінде ӘК үшін 
арнайы бағдарламаларды құрастыру 

Әлеуметтік кәсіпкерлік 
туралы 
ақпараттандырудың аз 
болуы

Үздік тәжірибелерді алға тарту, 
серіктестер, конкурстар мен 
арнайы іс - шараларды көбейту 

Желілік жобалар, диалог алаңдарын, 
форумдар, ӘК күндерін өткізу 

 

Кәсіпкерлік 
жобалардың әлеуметтік 
пайдасын төмен 
бағалау 

КӘЖ тәжірибесін және 
әлеуметтік экономикалық 
ықпалдың бағалау тәжірибесін 
тасымалдау 

ӘК оқыту бағдарламаларын 
құрастыру, сарапшылар тарту 

Қызметтің заңнамалық 
негіздерінің болмауы 

Депутаттық корпуспен бірлесіп 
жұмыс істеу, үкіметпен 
серіктестік 

Жергілікті және ұлттық деңгейде 
заңнамалық бастамалар негіздеу 
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Қазір әлеуметтік кәсіпкерлік саласында не болып жатыр?
• әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту саласында құқықтық қолдауды қалыпта-

стыру.
• әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған мемлекеттік-жеке серіктестік-

ті дамыту.
• әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілері санының өсуі.
• әлеуметтік кәсіпкерлікті қолдаудың инфрақұрылымын қалыптастыру.
Өз кезегінде, Ұлттық кәсіпкерлер палатасы әлеуметтік кәсіпкерлік тұжы-
рымдамасын дайындады, кәсіпкерлікті дамытудың Жол картасы әзірленуде.

Қазақстанның әлеуметтік кәсіпкерлер қауымдастығының президенті, 
«Эльдани» қайырымдылық қорының директоры Гүлзира АМАНТУР-
ЛИНА мемлекеттің осы саладағы рөліне назар аударады: «дамыған елдер-
де  кәсіпкерлерге қолайлы жағдай туғызу арқылы экономиканы жақсартады, 
инвестициялар тарту саласын кеңейтеді, стартаптар мен инновациялардың 
жұмысын жеңілдетеді, материалдық қамтамасыз етеді, қайырымдылық пен 
қайырымдылыққа қатысқандар үшін пайда ». Қазақстанда әлеуметтік кәсіп-
керлікті қолдауға арналған инфрақұрылым жоқ, несиелік ресурстар қымбат 
және қызмет үшін заңнамалық негіздер жоқ.

Қазақстанда әлеуметтік кәсіпкерліктің сипатын мемлекет пен бизнестің түсін-
беуі, идеяны заңнамалық және әкімшілік ілгерілетудегі қиындықтар бар. 
Мәселе мынада, әлеуметтік кәсіпкерлікті үйлестіретін механизм-құрылым 
жоқ, әлеуметтік бизнес бастамаларын іске асыру үшін қаржылық ресурстар 
тартылмайды. Профильдік қауымдастықтың мәліметтері бойынша 2018 жылы 
республикада мұндай кәсіпкерлердің саны 150-ге жуық. Олар негізінен Ал-
маты, Астана, Шымкент, Қостанай, Шығыс Қазақстан облысында жұмыс 
істейді. Олар көп емес, алайда табысты мысалдары бар. Қазақстандағы әле-
уметтік кәсіпкерліктің дамуы барлық мүдделі тараптар: кәсіпкерлер, мемле-
кет, қоғам үшін маңызды қызмет саласына айналуда. Кез келген бизнестегі 
сияқты, басымдық - мемлекеттің дамуы үшін адал және айқын жағдайлар 
жасау маңызды болып табылады. 

Индира Айтбайдың (зерттеу жобасының жетекшісі) басшылығымен 
AlmatyManagementUniversity жүргізген сауалнаманың нәтижелері бойынша 
жеке қайырымдылықтар, мемлекеттік тапсырыс және қазақстандық компа-
ниялардың, халықаралық ұйымдардың қаражаты және тауарлар мен қыз-
меттерді сатудан түскен кірістер қаржыландыру (азаю бойыншы) көздері 
ретінде қолданылды. Көптеген респонденттер қаржыландыруды тартудың 
қиын екенін атап өтті. Әлеуметтік кәсіпкерлік  туралы хабардарлық (ша-
мамен 65%), 15% -дан азы естімеген. Респонденттердің көпшілігі өз қыз-
метінде іскерлік принциптерді қолдану туралы ешқашан ойламаған (35%), 
қызметкерлер арасында іскерлік дағдылардың жоқтығы (40%) Қазақстанда 
әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту бойынша ұсыныстар жасалған:

1. Мемлекеттік қолдау
2. Біліктілікті арттыру, тәжірибе алмасу, ақпаратқа қол жеткізу, тәжірибе 
жинау, ҮЕҰ-дың өз қалауы
3. Инвестициялар
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4. Әлеуметтік кәсіпкерлікке бизнесті, дайын бизнес-жоспарларды тарту
5. Сенім.

Жоғарыда айтылғандардан басқа, келесі қорытындылар жасалды және ұсы-
ныстар берілді:

• ҮЕҰ секторында бизнес дағдыларын оқыту
• Инфрақұрылымды дамыту - қолдаушы ұйымдар, тренингтер, акселе-

раторлар / инкубаторлар
• Халықтың, азаматтық қоғамның хабардарлығын арттыру – әлеуметтік 

кәсіпкерліктің маңыздылығы, мысалдар, олардың жұмысының әсері
• бизнес құрылымдарды тарту

• Диалогтық алаң
• Қазақстан үшін әлеуметтік кәсіпкерліктің анықтамасы.

Айта кету керек, «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Заңының 33-бабына сәйкес коммерциялық емес ұйым кәсіп-
керлік қызметпен айналысуға құқылы, атап айтқанда:

1. Коммерциялық емес ұйым кәсіпкерлік қызметті тек оның жарғылық мақ-
саттарына сәйкес келетіндіктен жүзеге асыра алады.

2. Қазақстан Республикасының заң актілерінде коммерциялық емес ұй-
ымдардың белгілі бір ұйымдық-құқықтық нысандағы кәсіпкерлік қызметі-
не шектеулер белгіленуі мүмкін.

3. Коммерциялық емес ұйым кәсіпкерлік қызмет бойынша кірістер мен 
шығыстардың есебін жүргізеді.

4. Коммерциялық емес ұйымдардың кәсіпкерлік қызметіне салық салу Қа-
зақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес жүзеге асырыла-
ды.

5. Коммерциялық емес ұйымдардың кәсiпкерлiк қызметiнен алынған кiрiстер 
коммерциялық емес ұйымдардың мүшелерi (қатысушылары) арасында 
бөлуге болмайды және жарғылық мақсаттарға бөлiнуi мүмкiн. Қоғамдық 
және діни бірлестіктерді, олардың қаражаттарын қайырымдылық көмекке 
пайдалануға рұқсат етіледі.
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ӘЛЕУМЕТТІК КӘСІПКЕРЛІКТІ ЕНГІЗУДІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
ТӘЖІРИБЕСІ

1-мысал: 
ТӨРТ АЯҚТЫ ДӘРІГЕР

2017 жылғы 7 тамыз.
Ақпарат көзі ФЕЦА: http://ef-ca.kz/istorii_uspeha/
chetyrehnogiy_doktor

 Нұрлан Шегіров – Орталық Азияның Еуразия 
қорының 2016 жылғы «Жарқыра» әлеуметтік кәсіп-
керлік бағдарламасының жеңімпазы. Ол, Құлсары 
қаласында атпен сауықтыру орталығын ашқан. Ор-
талық жұмысының мақсаты – балалар мен жастар-
ды сауықтыру және оңалту.
 Нұрлан көп жылдар бойы Жылыой ауданын-
дағы Тұрғызба ауылында мал шаруашылығымен айналысқан. Ол 2016 
жылы жаңа бір іспен айнылысып, сондай-ақ қоғамға пайда әкелуді 
ойлап, өз өмірін өзгертуді шешеді. 
 Нұрлан 2016 жылы Мәскеу қаласында оқиды, сол жерде адамдар-
ды атпен емдеудің «иппотерапия» - деп аталатындығын біледі. Ол 
«Жарқыра» бағдарламасының көмегімен иппотерапияға арналған ар-
найы құрал-жабдықтарды сатып алады және невропатолог дәрігермен 
келісім-шарт жасасады. Ол жаңа серіктестер тауып, «Жүрек жылуы» 
қоғамдық ұйымымен келісім-шарт жасайды, олардың көмегімен ип-
потерапия қажетбалаларды тауып, оларды оңалту қызметтерін то-
лықтырады. Сонымен қатар, Нұрлан Құлсарыдаға Ауған соғысының 
ардагерлерімен бірігіп жастарға патриоттық тәрбие беру бойынша өз 
жұмысын бастайды – яғни, балаларды бәйгеге қатысуға дайындайды 
және әскери істер негізіне оқытады. Сондай-ақ, Нұрлан сабақ жүр-
гізуге арналған ғимарат пен жер түрінде инвестицияны тарта алды.
 Қазақ халқының мәдениетінде жылқы әрқашан да құрметті 
орынды алған. Жылқы – мінсең - көлік, ішсең - ас, иесіне дос. Қа-
зақтар жылқымен әрекеттеу арқылы адамдардың жаны мен тәнінің 
сауығатындығына сенген.
Қазіргі кезде салт жүріс емдеу тәсілі ретінде көптеген елдерде мойын-
далған және физиологиялық және психологиялықауруларды емдеуде 
үлкен сұранысқа ие.

Сұрақтар:

1)  Бұл мысалда кәсіпкерлік қызметтің қандай тәжірибесі көрсетіл-
ген?

2) Әлеуметтік кәсіпкерліктің бұл мысалындағы әлеуметтік әсердің 
(әлеуметтік игілік) мәні неде?
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2-мысал: 
ӨМІР – БҰЛ ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР

2017 жылғы 7 тамыз
Ақпарат көзі ФЕЦА: http://ef-ca.kz/istorii_
uspeha/zhizn__eto_novye_vozmozhnosti

 Айгүл Мақтаубаева – 2016 жылғы 
«Жарқыра» әлеуметтік кәсіпкерлік бағдарла-
масының жеңімпазы. Ол жағдайы төмен от-
басындағы қыздар мен мүгедек қыздарды шаштараз ісіне оқытатын 
«Шарға» орталығын ашты.  Айгүл қаржыландыруға ие болып, білік-
тілікті арттыру курсын өтіп және оқу орталығына арналған қажетті 
құрал-жабдықтарды сатып алды.
Орталықта қыздар мен әйел адамдар сұлулық саласындағы 10 маман-
дық бойынша оқиды. Қазіргі уақытта 80 адам оқытылып, олардың 50% 
жұмысқа орналасты.
 Ақмарал Өркешбаева –төрт баланың анасы, оның жолдасы – ІІ 
топ мүгедегі, жұмыссыз. Ол Халыққа қызмет көрсету орталығында жұ-
мыс істейді, алайда ол жердегі жалақысы балаларын бағуға және жол-
дасын емдеуге жетпейді. Ол жанына жағымды, отбасын асырауға же-
тетін жұмыс тапқысы келеді.
 2016 жылғы ақпаннан сәуірге дейін Ақмарал орталықта шашта-
раз ісі мен визаж ісін меңгереді. Ол Құлсары қаласының сұлулық са-
лондарының біріне шаштараз және вижаздаушы болып жұмысқа орна-
ласады. Сондай-ақ, ол «Шарға» орталығында визаж курсын жүргізеді.
  «Жарқыра» бағдарламасының аясында орталықтың негізін 
салушысымен бірге Ақмарал Алматы қаласындағы «Прогресс» оқу ор-
талығында біліктілікті арттыру курстарын өтеді. Сондай-ақ, ол бағдар-
ламаның қолдауымен «Кәсіби визаж» курсында, «Шарға» оқу орта-
лығының қолдауымен «Қасты түзету» курсын және өз қаржысына 
«Шаш үлгісі» курстарын өтеді.
Алматы қаласындағы оқуы Ақмаралға өз ісінің нағыз маманы болуына 
көмектесті.
 Сұлулық салонындағы тәжірибесі және Алматыда өткен оқуының 
арқасында Ақмарал «Шарға» оқу орталығының жетекші оқытушылары-
ның бірі болып табылады. Оның  60% оқушысы жұмысқа орналасқан. 
Айгүл Ақмаралдың Құлсары қаласындағы атақты визажист болатын-
дығына сенімді.

Сұрақтар:

1) Бұл мысалда кәсіпкерлік қызметтің қандай тәжірибесі көрсетілген?

2) Әлеуметтік кәсіпкерліктің бұл мысалындағы әлеуметтік әсердің 
(әлеуметтік игілік) мәні неде?
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3-мысал: 

«Сәлем» әлеуметтік қалашығы
Қайнар көзі: www.salemsocialvillage.kz  
Шымкент

 Арман Кушкимбаевтың басшылығымен 
2013 жылы «Сәлем әлеуметтік қалашық» брендімен әлеуметтік-пай-
далы қызмет пен кәсіпкерліктің ерекше тұжырымдамасы енгізілген. 
Crossroads Foundation Ltd. Гонконг Халықаралық қайырымдылық ұйы-
мының серіктесі.
 «Сәлем» Әлеуметтік қалашық дегеніміз не? Бұл бизнес-жобалар-
дың әлеуметтік-пайдалы бастамаларды іске асыруға көмектесетін алаң. 
Бұл идеяның қалай келгендігі, әлеуметтік кәсіпкер болудың мәні тура-
лы Арман Кушкимбаев нақтырақ бөлісті: 
Мен бұл «ауыртпашылықпен» 1993 жылы жолықтым. Мен 8 жаста 
болғанда, біздің отбасымызда мүгедек бала туылды (менің жиенім Рус-
лан). Біз тек қаржылай қиындықтарға тап болған жоқпыз, сонымен қа-
тар қоғам тарапынан кемсіту мәселесіне тап болдық. Бұл сау адамдар-
дың өздері де әрең күнелткен ауыр да қиын уақыт болды, ал мүгедектер 
үшін тіпті ешқандай жағдай жасалынбады. 9 жылдан кейір Руслан қай-
тыс болды.
 Осы бір өмірдік жағдайдар мен қиындықтар менің мінезімнің қа-
лыптасуына әсер етті, нәтижесінде мен өзімнің өмірлік ұстанымымды 
таптым – «мен қоғамның әлеуметтік мәселелерінің шешімі болғым ке-
леді», «адамдарға қызмет етіп, көмектескім келеді». «Кроссроуд» ха-
лықаралық қайырымдылық ұйымында жұмыс істей жүріп, көптеген 
нәрселерді үйрендім. Қайырымдылықпен және әлеуметтік жобалармен 
саналы және кәсіби түрде айналысуға болатындығын және де айналысу 
керектігін түсіндім.
 Мысалы, сенің керемет пайдалы жобаң бар, сен панасы жоқтарға 
көмектесесің. Бір жылдан кейін сенің ақшаң таусылады да, жобаны жа-
буға тура келеді. Бұл өте өкінішті. Бұлай болмауы керек. Дәл осы жерде 
әлеуметтік бизнес идеясы басталады. Сенің басты мақсатың – бұл әле-
уметтік мәселелерді шешу, оған қол жеткізу үшін саған тұрақты қаржы 
көздері қажет. Яғни, бинес-модельдерді коммерциялық емес салаға ен-
гізу қажет дегенді білдіреді.
 Біздің ұжымда 30 қызметкер жұмыс істейді. Бізге жаңа адам қо-
сылған кезде, біз бірден өзіміздің күтетін нәрселерімізді ашық айтып, 
бәрін анықтап аламыз: «Егер сен жәй ғана ақша табу үшін келсең, қа-
телесіп келдің». Сәлем – бұл адамдардың ақша үшін келетін орны емес. 
Бұл қоғамның игілігі үшін жұмыс істеуге келетін орын. Сондықтан да 
біз қызметкерлерді жан-жақты іріктейміз, тек әлеуметтік жобалармен 
айналысу үшін жарытылған адамдарды ғана қабылдаймыз. Әр қызмет-
кер осыны бөліседі және Әлеуметтік қалашықтың миссиясына сенеді. 
Әрқайсысы өзін арнап, өз қалауымен жұмыс істейді.
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«Сәлем оқыту» – «Ағыл-
шын Орталығы» және 
«Тренинг Орталығы» 
(біздің тіл үйрету мек-
тебімізге көптеген жастар 
келеді, жылына 2000 
адам қатысады)

«Сәлем іс-әрекет-
те» – «Қамқор-
лық», «ҮЕҰ 
арналған гумани-
тарлық көмек», 
«Еріктілік»

«Сәлем ко-
мьюнити» (қа-
уымдастық) 
– «Әлеуметтік 
Кафе»

«Сәлем оқыту» арқылы біз 
жастарды әлеуметтік пай-
далы жобаларға тартамыз. 
Адалдық, қайғыны бөлісу, 
көмек, эмпатия, қамқорлық 
сияқты ақыл-насихат құн-
дылықтары мен қағидатта-
ры туралы айтамыз. Нағыз 
жетекші – бұл өзінің қаласы 
үшін жағымды өзгерістерді 
жасайтын адам деп айта-
мыз. Жақында мүгедектігі 
бар адамдарды көрмеген, 
«эмпатия» деген сөзді біл-
мейтін қыз келді. Біз ол үшін 
жаңа әлемді аштық. Бұл оны 
мұқтаж адамдарға көмек 
көрсетуге итермеледі.

«Сәлем іс-әрекетте» 
арқылы біз мүгедек 
адамдардың өміріне 
белсенді қатысуға, ер-
кіті болуға және өзінің 
идеясын іске асыруға 
немесе жобаға қо-
сылуға мүмкіндік бе-
реміз. Біз халықтың 
мұқтаж тобымен жұ-
мыс істейтін ҮЕҰ-ға 
кеңселері және жо-
балары үшін жиһаз 
түрінде гуманитарлық 
көмек көрсетеміз, 
сондай-ақ мүгедектер 
арбасын таратамыз.

Қалағандардың 
барлығы әлеу-
меттік жобаға 
қатыса отырып, 
еркін сөйлесуге 
және демалыс 
ұсынамыз.

 Біз, жастарға үлкен әсер ете алатынымызды мойындаймыз. Біз 
оларға не ұсынамыз және не сатамыз? Қазіргі қоғамның оларға сататы-
ны – баю, «жақсы өмірге жолдама алу», тұтынушылық, бейтараптылық? 
Немесе баламаны? Ең ұлыны, насихаттаушыны. Біз тұтыну ғана емес, 
адамдарды өз ресурстарымен бөлісуді үйретеміз, біз қоғамды адамзат-
тың қайғы мен мұңдарының сырттан бейтарап бақылаушысы болмай, 
бірін-біріне көмектесуді үйретеміз.
 Қайырымдылыққа қатыса отырып, адамдар практикалық көмек-
тің жақсы мысалы арқылы қоғамға әсер ете алады. Осылайша, адамдар 
күнделікті өмірде кездесетін әлеуметтік мәселелерді өз күштерімен шеше 
алатын болады. Сондай-ақ, дәл осы шешімдер ең келешегі бар және 
тиімді болып табылар.

Сұрақтар:

1) Бұл мысалда кәсіпкерлік қызметтің қандай тәжірибесі көрсетілген?
 
2) Әлеуметтік кәсіпкерліктің бұл мысалындағы әлеуметтік әсердің (әле
    уметтік игілік) мәні неде?
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ИДЕЯНЫ БИЗНЕС ЖОСПАРҒА ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖОБА ЖОСПАРЫНА РЕСІМДЕУ ТӘРТІБІ

БИЗНЕС-ЖОСПАР және/немесе ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБА ЖОСПАРЫ 

Жобаға инвестиция салудың негізгі экономикалық басымдылықтарын 
негіздейтін құжат.

Жобаны сауатты және тиімді басқаруға арналған құрал.

Мемлекеттік қаржыландруды алу үшін өтімін құрудың негізі.

Идеян іске асыру процесін бақылау тәсілі

Бизнес жоспар және/немесе әлеуметтік жобаны іске асыру жобасы 
не үшін қажет?

1. Бизнес-жоспар және/немесе әлеуметтік жобаны іске асыру жоспары 
идеясы бар (жоба немесе сатуға дайын өнім) оны іске асыру үшін өзінің 
жеке қаржаты және идеяны іске асыратын ұжымы бар адам үшін қажет;

2. Бизнес-жоспар және/немесе әлеуметтік жобаны іске асыру жоспары 
идеясы бар, өзінің жеке қаражаты бар, алайда оны іске асыратын ұжымы 
жоқ адам үшін өте қажет;

3. Бизнес-жоспар және/немесе әлеуметтік жобаны іске асыру жоспары 
идеясы бар (жоба немесе сатуға дайын өнім), алайда оны іске асыратын 
ұжымы да, қаржаты да жоқтар үшін өмірлік қажет. 

 Бизнес-жоспарды және/немесе әлеуметтік жоба 
жоспарын әзірлеу кезінде нақты бір үлгі жоқ. Жоба-
ның басым жақтарын көрсету, оның ерекшеліктері 
ашу, идеяның ерекшелігін көрсету үшін жоспардың 
типтік құрылымын өзгертуге болады. Бизнес-жоспар 
мен әлеуметтік жоба жоспарының құрылымы бір-бірі-
нен айрықша болғанына қарамастан, олардың мазмұ-
ны жағынан көп ұқсас жақтары бар. Мысалы, биз-
нес жоспар да және әлеуметтік жоба жоспарының 
да маркетингтік мәліметтері, жобаларды іске асыру 
жоспарлары, жобаның табыстылық және қауіп-қатер 
көрсеткіштері, сондай-ақ әрине жобалардың құны 
болуы керек. Бизнес жоспардың акценті қандай ке-

зеңде қанша табыс табуға, ал әлеуметтік жоба акценті мәселені шешуге және 
мақсатты топтың игілігін алуға жасалынуы қажет.
 Жоспар қарапайым тілмен, кез-келген оқырманға, тіпті балаға да 
түсінікті болуы керек. 
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БИЗНЕС ЖОСПАРДЫҢ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБА ЖОСПАРЫНЫҢ 
ҚҰРЫЛЫМЫ

Бизнес план План социального проекта 
1. Титул парағы
2. Тақырып
3. Құпия сақтау туралы меморандум
4. Түйіндеме
5. Кәсіпорын мен саланың сипаты
6. Өнімді (қызметті) сипаттау
7. Маркетинг және өнімді сату
8. Өндірістік жоспар 
9. Ұйымдастыру жоспары
10. Қаржылық жоспар: тиімділіктің 
интегралды көрсеткіштері
11. Қауіптер мен кепілдіктер
12. Қосымшалар

  Өтінім беруші туралы ақпарат
  Мәселені сипаттау
  Жобаның мақсаты мен міндеттері
  Күтілетін нәтижелер
  Жобаның жұмыс жоспары
  Жобаның серіктестері, қызмет 
алушылар
  Жобаның тұрақтылығы
  Жобаның қауіптері
  Жобаның мониторингі және бағалау
  Бюджет
  Қосымшалар

БИЗНЕС ЖОСПАР ҮЛГІСІ 
Бал және бал балауыз өндіру

Тауар:
Бал, ара балауызы

 

БИЗНЕС-ЖОСПАР

МАРКЕТИНГ ӨНДІРІСІ ҚАРЖЫ

Өткізу нарығы:
 Көтерме сатып алушылар 

(оның ішінде дəріханалардың 
коммерциялық ұйымдары, 

балабақшалар, 
мектептер, пансионаттар жəне т. б.), 
бөлшек сатып алушылар, жергілікті 

омарташылар одақтары; 
мамандандырылған 

Маркетинг жоспары: 
Кəсіпорында өндірісті ұйымдастыруды 
мынадай қағидаттарды ескере отырып 

жүзеге асыру болжанады:
1. Өнімнің бəсекеге қабілеттілігінің 

тұрақты мониторингі;
2. Сұранысты қалыптастыру, 
имидж қалыптастыру жəне 
тұрақты клиенттерді бекіту 

жөніндегі шаралар кешенін пайдалану. 
Маркетингтік стратегия өнімді өткізуді 

ұйымдастыру болып табылады. 

Өндіріс жоспары
 

п/п Көрсеткіштің атауы  Айына, теңге  Жылына, теңге  

Кірістер: 
1 Өнімді  сатудан түскен түсім  2  386  800  28  641  600  

Переменные расходы:
 

2
 

Өнімнің
 

өндірістік өзіндік құны
 

1
 

037
 

010
 

12
 

444
 

120
 

3
 

Салықтар (сатудан 3% )
 

71
 

604
 

859
 

248
 

 
Жиыны

 
1

 
108

 
614

 
13

 
303

 
368

 

 
Тұрақты шығындар:

   4

 
Үй-жайды жалға алу

 
80

 
600

 
967 200

 5

 

Жарнама

 

29

 

100

 

349

 

200

 6

 

Көлік шығындары

 

70

 

000

 

840

 

000

 

 

Жиыны

 

179

 

700

 

2

 

156

 

400

 7

 

Пайда

 

1

 

098

 

486

 

13

 

181

 

832

 8

 

Сату рентабельділігі (пайда 
нормасы)

 

46,02%

 

46,02%

 
9

 

Шығынсыздық нүктесі (сату 
бойынша)

390

 

454

 

4

 

685 445

 

 

Көрсеткіші Мəні 

Ара ұяларының саны
 

60
 

Өнімнің шығуы (жылына бір 
отбасынан), кг 
Бал 36,0 
Ара балауызы 1,3 
Жалпы жинау, жылына кг

 
Бал

 
2 160

 
Ара балауызы

 
75

 

Қаржы жоспары:
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБА ЖОСПАРЫНЫҢ ҮЛГІСІ

Мәселенің сипаттамасы: Қазақстанда маммографиялық скрининг 
2008 жылдан бастап енгізілген. Алайда, өткен жылдан бастап скрининг еу-
ропалық стандарттардың талаптарына сай болды. Алайда, бастапқы меди-
циналық-әлеуметтік көмек (БМӘК) мекемелерінде әлі де маммологиялық 
орталықтар мен жабдықтар жетіспейді. Медициналық персонал тиелген жұ-
мысымен мүлде үлгереді сапалы әрекет етуге, барлық туындайтын жағдай-
лары мен мәселелері. Әйелдердің өздері бұл мәселеге көңіл бөлмейді, Қа-
зақстанның әрбір 2-ші тұрғыны өз еркі бойынша тексеруден өту туралы 
ешқашан ойланбады. Ресми статистикаға сәйкес, біздің елімізде СБО (сүт 
безінің обыры) азап шегетін әйелдердің 42% - ы дәрігерге аурудың соңғы 
сатысында ғана жүгінеді. Осыған байланысты ерте анықтау мақсатында СБО 
алдын алуға бағытталған бірқатар жүйелі іс-шаралар өткізу қажеттілігі ай-
қын.

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

Міндеттер:
• Алматы қаласының маммологиялық қызметтер желісін 2 жыл ішінде ұлғай-

ту
•  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

Күтілетін нәтижелер:
• Алматы қаласының 12 мемлекеттік емханасында маммологиялық қызмет-

тер 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;
   БМӘҚ деңгейінде СБО ерте анықтаудың 50%; 
• Алматы қаласында СБО ауруының асқынған жағдайларының саны 20%-

ға азайды;
• СБО қайтыс болған әйелдер саны 15% - ға төмендеді;
• Отбасының 80% - ы БМӘК деңгейінде СБО алдын алу бойынша Медици-

налық 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

 

Іс-шара Мерзімі Күтілетін нəтиже Жауапты 

Жобалау қызметі 

Моммологиялық 
қызметтің (МҚ) 
тұжырымдамасын 
əзірлеу, сарапшыларды 
тарту, Денсаулық 
сақтау басқармасымен 
(ДСБ) келісу 

1-3 ай ДСБ Алматы қаласының 
БМƏК базасында 
мамологиялық қызмет 
тұжырымдамасы 
əзірленді жəне 
келісілді

 

Жоба 
менеджері 

Маммологтарды 
даярлау жəне қайта 
даярлау бағдарламасын 
жетілдіру 

2-4 ай Даярлау жəне қайта 
даярлау бағдарламасы 
маммологов 
жаңартылды қамтиды 
өзекті тренингтер 

 

Ұйымдастырушылық даму 

Жобаны іске асыру 
үшін техникалық 
базаны дайындау 

1 ай Жобалық кеңсе 5 
компьютермен, 
копирмен, 
жабдықтармен 
жабдықталған 

Жоба 
менеджері 

Жобалық команда 
құру

 1 -2 ай Жобаның негізгі 
қызметкерлері 
жалданып, сарапшылар 
тізімі жасалды 

Жоба 
менеджері, 
жоба 
бухгалтері 

  

Білім беру 
бағдарламала
рының 
үйлестірушісі

сарапшыларды
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ӨЗ ИДЕЯЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҮШІН РЕСУРСТАРДЫ ҚАЙДАН 
ТАБУ ҚАЖЕТ? ЖОБАНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ БОЛАШАҚҚА 

ЖОСПАРЛАУ

ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ

Клиенты

 
Государство

 Семья, родственники
 

Бизнес ангелы
 

Различные фонды 

Членские взносы
 

Другое

 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік әлеуметтік бағдарламала-
ры

Қазақстандағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды және Қазақстан-
дағы мемлекеттік гранттарды тарту үшін мемлекеттегі ағымдағы мемлекет-
тік бағдарламаларды, мемелкеттік құрылымдардың бағдарламалар аясында 
Үкіметтік емес ұйымдардан қандай әлеуметтік жобалар түріндегі қызметтерді 
сатып алатындықтарын түсіну өте маңызды. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағдарламалар тізбесі (2017 
ж.):
• Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 – 2019 

жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы
• Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
• Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 – 2020 жыл-

дарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
• Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
• Қазақстан Республикасында Қызмет көрсету саласын дамытудың 2020 жылға 

дейінгі бағдарламасы
• 2020 жылға дейін өңірлерді дамыту бағдарламасы
• «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдар-

ламасы
• «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы
   Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 

жылдарға арналған бағдарламасы.

Клиенттер

Мемлекет

Отбасы туыстар

Бизнес қорғаушылар

Әртүрлі қорлар

Мүшелік жарналар

Басқалары
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Аталған тізбеде тек негізгі әлеуметтік-бағдарланған бағдарламалар келтірілген. 
Әрине, уақыт өте келе мемлекеттік бағдарламалар тізбесінің өзгеретіндігін түсіну 
қажет, қандай да бір бағдарламалар өз жұмысын тоқтатады, басқалары енді ғана 
басталып жатады. Үнемі өзекті мәліметтерден хабардар болып отыру үшін, өзекті 
материалдарды, оның ішінде іске асырылып жатқан бағдарламалар туралы өзекті 
мәліметтерді табуға болатын министрліктердің веб-сайттарына үнемі кіріп отыру 
қажет. 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС ҰЙЫМДАР ҮШІН МҮМКІНДІКТЕР

Қазақстан Республикасы 
Тұңғыш Президенті – Елбасы-
ның Қоры

Қазақстан Республикасы, 010018, 
Астана қаласы, Ә. Бөкейхан көшесі, 1, 
«Назарбаев орталығы»»
Қабылдау бөлмесі байланыс телефоны: 
+7 (7172) 70 83 04
e-mail: Astana_fond@fpp.kz
Жаңа жобалар туралы ұсыныстар қабылданады:
Жобалық кеңсе: 
+7 7172 70 82 92, +7 7172 70 83 18
Кеңсе: +7 7172 70 83 09
Гранттар мен стипендиялар мәселелері бойынша 
Алматы қаласындағы Қордың өкілдігіне телефон 
арқылы хабарласуға болады:
Ғылыми жобалар: +7 7272 20 92 24
Шығармашылық жобалар: +7 7272 20 92 14
Әлеуметтік жобалар: +7 7272 20 92 17

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕМИИ

ГРАНТОВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗ

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс дегеніміз үкіметтік 
емес ұйымдар бюджет қаражаты есебінен жүзеге асыратын 
әлеуметтік саладағы мәселелерді шешуге бағытталған әле-
уметтік бағдарламаларды, әлеуметтік жобаларды іске асыру 
нысаны. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысына тапсырыс бе-
рушілер - республикалық және жергілікті бюджеттік бағдар-
ламалардың әкімшілері.

МЕМЛЕКЕТТІК 
ӘЛЕУМЕТТІК 
ТАПСЫРЫС

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕМИИ

ГРАНТОВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗ

Мемлекеттік гранттар дегеніміз 2016 жылдан бастап 
коммерциялық емес ұйымдар мемлекеттен әлеуметтік жо-
баларды жүзеге асыру үшін гранттар ала алады. Грантты 
қаржыландыру операторы - Азаматтық бастамаларды қол-
дау орталығы (АБҚО) http://cisc.kz.  
Гранттардың тақырыптары Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік саясатының басымдықтары, Қазақстан Респу-

бликасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттары, Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің жолдаулары, сондай-ақ мемлекеттік органдар 
мен үкіметтік емес ұйымдардың ұсыныстары негізінде құрылады. Гранттар-
ды қаржыландыруға шығындар ұйымдарды дамытуға арналған гранттар со-
масының 10% -на дейін қамтуы мүмкін.

ҮЕҰ-ға берілетін мемлекеттік наградалар - 2016 жылдан 
бастап коммерциялық емес ұйымдар өз ұйымдарын және/
немесе серіктес ұйымдарды әлеуметтік мәселелерді шешуге 
қосқан үлесі үшін  атты мемлекеттік наградаларға ұсына ала-
ды. МЕМЛЕКЕТТІК 

ПРЕМИЯЛАР

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕМИИ

ГРАНТОВОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗ

ГРАНТТЫҚ 
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
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Жоба 
«Coca-Cola Белестерi» 

Фридрих Эберт Қоры 
(Германия) (ФФЭ/FES) 
http://www.fes-centralasia.org

Конрад Аденауэр 
атындағы қор 
www.kas.de 

 
 

 
  

Орталық Азия Еуразия Қоры «Сорос Қазақстан» Қоры
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АУЫЛДЫҚ ЖЕРЛЕРДЕ БИЗНЕСТІ ҚҰРУ ЖӘНЕ 
КЕҢЕЙТУ МҮМКІНДІКТЕРІ

Еуропалық Қайта Құру және Даму Банкінің қаражаты есебінен әй-
елдер кәсіпкерлігі субъектілерін қолдау жөніндегі шаралар

Микро, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жобаларын 
қаржыландырудың негізгі шарттары

Мақсатты сегмент Микро, шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілері (ШОКС)

Бір ШОКС-ке қарыздың ең 
жоғары сомасы 900 000 000 теңгеден артық емес

Кредит беру мерзімі 120 айға дейін, Банктің УО шешімі 
бойынша

Қарыздың нысаналы мақ-
саты

негізгі құралдарды сатып алу және / 
немесе жаңғырту айналым қаража-
тын толықтыру;

Негізгі борышты өтеу бой-
ынша жеңілдікті кезең 12 (он екі) айға дейін

Номиналды сыйақы мөл-
шерлемесі жылдық 14% - дан бастап

Қарыз Валютасы Тенге

Жоба Еуропа Қайта Құру және Даму Банкінің 
(экологиялық және әлеуметтік)
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«Игілік» несиелеу бағдарламасы

11. «Игілік» несиелеу бағдарламасы мынадай шарттарды көздейді:

Несиелеу шарттары-
ның параметрлері

Несиелеу шарттары

Қаржы көздері «Нәтижелі жұмыспен қамту» бағдарлама-
сының қаржысы, "Жұмыспен қамту 2020 
Жол картасы" бағдарламасының қаржысы.

Мақсатты топ ЖК (Жеке кәсіпкер) Шаруа қожалығы(ШҚ) 
Фермерлік шару-
ашылық (ФШ) 

Бағдарламаның мақ-
саты

Мал шаруашылығын дамыту

Нысаналы мақсаты - Басқа ауыл шару-
ашылығы жануарла-
рын, құстарды және 
бал араларын (ІҚМ, ҰМ, 
жылқылар, түйелерді 
қоспағанда) сатып алу;
- қарыз сомасынан 20% 
аспайтын мөлшерде 
азық сатып алу

- ІҚМ, ҰМ3, жылқы, түйе, 
басқа да ауыл шару-
ашылығы жануарлары, 
құстар мен бал арала-
рын сатып алу;
- қарыз сомасынан 20% 
аспайтын мөлшерде 
азық сатып алу

Сомасы 6 000 000 (алты милли-
он) теңгеге дейін

8 000 АЕК дейін

Несиелеу мерзімі - 78 (жетпіс сегіз) айдан аспайды;
Сыйақы үстемесі Жылдық 6,0%, жылдық тиімді сыйақы мөлшерле-

месі жылдық 6,7 % - дан аспайды
Негізгі борышты өтеу 
бойынша жеңілдетіл-
ген мерзім

кредит беру мерзімі ұзақтығының үштен бірінен 
аспайтын

Сыйақыны өтеу бой-
ынша жеңілдікті 
мерзім

9 (тоғыз) айдан аспайды

Негізгі борышты өтеу 
мерзімділігі

ай сайын/ тоқсан сайын/ жыртыжылдықта 1 рет/ 
жылына 1 рет, несиелеудің мерзімі бойынша жа-
рым-жартылай/ толық өтеу мүмкіндігімен

Сыйақыны өтеу 
мерзімділігі

ай сайын/ тоқсан сайын/ жартыжылдықта 1 рет, 
несиелеу мерзімі бойынша нақты пайдаланған 
уақытқа есептелген сыйақыны өтеу мүмкіндігімен

Өтеу әдісі Аннуитеттік (тепе-тең төлемдерді төлеумен) / 
дифференцияланған (негізгі борышты тепе-тең 
үлестермен төлеумен) / жылжымалы кесте бой-
ынша

Қамту Қоғамның кепілдік саясатына сәйкес

  3 ІҚМ-ірі қара мал, ҰМ- ұсақ мал
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«Егінжай» несиелеу бағдарламасы

12 «Егінжай» несиелеу бағдарламасы мынадай шарттарды көздейді:

Несиелеу шарттары-
ның параметрлері Несиелеу шарттары

Қаржы көздері
«Нәтижелі жұмыспен қамту» бағдарлама-
сының қаржысы; «Жұмыспен қамту 2020 
Жол картасы» бағдарламасының қаржысы

Мақсатты топ ЖК, ШҚ, ФШ

Бағдарламаның мақ-
саты

- көктемгі-егістік және жиын-терім жұмыстарына 
айналымдық қаражаттарын толықтыру АӨК 
субъектілерін несиелеу

Мақсатты бағытталу - көктемгі-егістік және жиын-терім жұмыстарына 
айналымдық қаражаттарын толықтыру үшін

Сома 6 000 000 (алты миллион) теңгеге дейін
Несие желісінің 
мерзімі - 36 (отыз алты) айдан аспайды 

Транштың мерзімі - 12 (он екі) айдан аспайды

Сыйақы үстемесі - жылдық 6 %, жылдық тиімді сыйақы үстемесі 
6,7 % аспайды 

Негізгі борышпен 
сыйақыны өтеу бой-
ынша жеңілдетілген 
мерзім

- 12 (он екі) айдан аспайды

Негізгі борыш пен 
сыйаықыны өтеу 
мерзімділігі

- Несиелеудің соңында немесе транш мерзімі 
бойынша 2 рет, несиелеудің мерзімі бойынша 
жарым-жартылай/ толық өтеу мүмкіндігімен

Өтеу әдісі

Аннуитеттік (тепе-тең төлемдерді төлеумен) / 
дифференцияланған (негізгі борышты тепе-тең 
үлестермен төлеумен) / жылжымалы кесте бой-
ынша

Қамту Қоғамның Кепілдік саясатына сәйкес
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«Кәсіпкер» несиелеу бағдарламасы

13.   «Кәсіпкер» несиелеу бағдарламасы мынадай шарттарды көздейді:

Несиелеу шарттары-
ның параметрлері Несиелеу шарттары

Қаржы көздері

«Нәтижелі жұ-
мыспен қамту» 

бағдарламасының 
қаржысы; «Жұ-
мыспен қамту – 

2020 Жол картасы» 
бағдарламасының 

қаржысы;

Қордың өз қаржысы;

Мақсатты топ ЖК, ШҚ, ФШ Заңды тұлғалар, ШҚ, 
ФШ, ЖК,

Бағдарламаның мақ-
саты Кәсіпкерлік қызметті дамыту

Мақсатты бағытталу

Ауылшаруашылық және ауылшаруашылық емес 
бизнес түрлерін ұйымдастыру және кеңейту 
(«Игілік», «Егiнжай» бағдарламаларында қара-
стырған мақсатты бағытталуды қоспағанда)

Сома 8000 АЕК дейін

Несие желісінің / не-
сиенің мерзімі

- 60 (алпыс) айдан аспайды;
- айналымдық капиталды толықтыруға - 36 
(отыз алты) айдан аспайды

Сыйақы үстемесі
- жылдық 6,0 %, жыл-
дық тиімді сыйақы үсте-
месі - 6,7 % аспайды

жылдық 16 %, жылдық 
тиімді сыйақы үстемесі 
– 17,5 % аспайды

Негізгі борышты өтеу 
бойынша жеңілдетіл-
ген мерзім

- 12 (он екі) айдан аспайды 

Негізгі борышты өтеу 
мерзімділігі

- ай сайын/ тоқсан сайын/ жыртыжылдықта 1 
рет, несиелеудің мерзімі бойынша жарым-жарты-
лай/ толық өтеу мүмкіндігімен

Сыйаықыны өтеу 
мерзімділігі

- ай сайын/ тоқсан сайын, несиелеу мерзімі бой-
ынша нақты пайдаланған уақытқа есептелген 
сыйақыны өтеу мүмкіндігімен

Өтеу әдісі

Аннуитеттік (тепе-тең төлемдерді төлеумен) / 
дифференцияланған (негізгі борышты тепе-тең 
үлестермен төлеумен) / жылжымалы кесте бой-
ынша

Қамту Қоғамның Кепілдік саясатына сәйкес
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«Бірлік» несиелеу бағдарламасы

14. «Бірлік» несиелеу бағдарламасы мынадай шарттарды көздейді:

Несиелеу шарттары-
ның параметрлері Несиелеу шарттары

Қаржы көздері
«Нәтижелі жұмыспен қамту» бағдарламасының 
қаржысы; «Жұмыспен қамту 2020 Жол картасы» 
бағдарламасының қаржысы; Қордың өз қаржысы

Мақсатты топ Заңды тұлғалар, шаруа қожалықтары, фермерлік 
шаруашылықтар, жеке кәсіпкерлер

Бағдарламаның мақ-
саты Сүт қабылдау бекеттерін құру және дамыту

Мақсатты бағытталу

1) «Агроөнеркәсіптік кешен субъектісі инвести-
циялық салынымдар кезінде жұмсаған шығы-
стардың бір бөлігінің орнын толтыру бойынша 
субсидиялау Ережелеріне» сәйкес, сүт қабылдау 
бекеті үшін субсидиялауға жататын техника 
немесе/және құрал-жабдықтарды сатып алу;
2)  қарыздың 30% аспайтын сомада айналымдық 
капиталды толықтыру

Сома 12 000 000 (он екі миллион) теңгеге дейін

Несие/несиелеу 
желісінің мерзімі

- 78 (жетпіс сегіз) айдан аспайды;
- айналымдық капиталды толықтыруға – 24 
(жиырма төрт) айдан аспайды

Сыйақы үстемесі - жылдық 6%, жылдық тиімді сыйақы үстемесі 
6,7% аспайды

Негізгі борышты өтеу 
бойынша жеңілдетіл-
ген мерзім

- техника немесе/және құрал-жабдықтарды 
сатып алуға – 24 (жиырма төрт) айдан аспайды;
- айналымдық капиталды толықтыруға – 6 
(алты) айдан аспайды

Сыйақыны өтеу бой-
ынша жеңілдетілген 
мерзім

- техника немесе/және құрал-жабдықтарды 
сатып алуға - 12 (он екі) айдан аспайды;
- айналымдық капиталды толықтыруға – 6 
(алты) айдан аспайды

Негізгі борышты өтеу 
мерзімділігі

Ай сайын/ тоқсан сайын/ жыртыжылдықта 1 рет 
несиелеудің мерзімі бойынша жарым-жартылай/ 
толық өтеу мүмкіндігімен

Сыйақыны өтеу 
мерзімділігі

Ай сайын/ тоқсан сайын/ жартыжылдықта 1 рет, 
несиелеу мерзімі бойынша нақты пайдаланған 
уақытқа есептелген сыйақыны өтеу мүмкінді-
гімен

Өтеу әдісі

Аннуитеттік (тепе-тең төлемдерді төлеумен) / 
дифференцияланған (негізгі борышты тепе-тең 
үлестермен төлеумен) / жылжымалы кесте 
бойынша

Қамту Қоғамның Кепілдік саясатына сәйкес
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК 
ӘРІПТЕСТІК ТУРАЛЫ4 

 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік (МЖӘ) – бұл Мемлекет пен Бизнестің 
серіктестігі, халықаралық практикада әдетте ағылшын тілінің Public-Private 
Partnership (PPP) терминімен белгіленеді.  Әлемнің барлық өңірлерінде МЖӘ 
көптеген формаларының қарқынды дамуы, оның экономиканың алуан түрлі 
салаларында кең таралуы – заманауи аралас экономикаға тән сипат ретінде 
мемлекет пен бизнестің формасы деп қарастыруға болады. МЖӘ ең алдымен 
әлеуметтік немесе қоғамдық маңызы бар мәселелерді шешуге бағытталған.
 МЖӘ – бұл мемлекеттік-жекешелік әріптестік – мемлекеттік әріптес 
пен жекеше әріптес арасындағы «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік тура-
лы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған белгілерге сәйкес 
келетін ынтымақтастық нысаны. 
 ҚР Бюджет кодексіне, «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес  – МЖӘ жобалары мемлекет-
тік инвестициялық жобаларға жатады, МЖӘ жобаларына қойылатын талап-
тар дәстүрлі инвестициялық жобаларға ұқсас (маркетинг, инвестицияларды 
қайтару, өтелімділік, кепілдіктер мен қауіптер).

МЖӘ БЕЛГІЛЕРІ

МЖӘ келісімін 
жасау

Мемлекеттік және 
жекешелік әріптестіктің 

бірлесе қатысуы

МЖӘ жобасын ұзақ 
мерзімді іске асыру 

(3 жылдан 30 жылға дейін)

Мемлекеттік және 
жекешелік әріптестіктің 
ресурстарын біріктіру

МЖӘ қатысушылары

Мемлекеттік әріптес 
(министрлік немесе облыс 

әкімдіктері, сондай-ақ мемлекеттік 
компаниялар, мысалы, СПК)

Жекешелік әріптес – жеке 
кәсіпкер, қарапайым серіктестік, 

компания және компания 
консорциумы формасында 
(2 немесе одан көп заңды 

тұлғалардың бірігуі). 

!!! МЖӘ саласындағы заңнама мемлекет тарапынан да, сондай-ақ 
жекешелік сектор тарапынан да бірнеше қатысушының қатысуына рұқсат 
етеді. Сонымен қатар, МЖӘ жобаларына қаржы институттары да қатыса 
алады (мысалы, ДАМУ қоры, немесе  КазАгро компаниясының еншілес 

компаниялары), немесе ҚТЖ, КЕГОК және т.б. сияқты салалардың 
операторлары. 

4 «Ауылдық әйелдерді жұмыспен қамтуды қолдау үшін мемлекеттік жеке меншік әріптестіктің қолданыстағы ауылдық нысандарының белсенділік деңгейі 
бойынша талдамалық анықтама», Тілеубаев А. Е., 2018 ж. «КАМЕДА» ҚҚ тапсырысы бойынша
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Жекешелік әріптесті 
анықтау тәсілдері

!!! Құжаттарды дайындауды тек 
мемлекеттік әріптес іске асырады

!!! Құжаттарды дайындауды тек 
жекешелік әріптес іске асырады

- Байқау (екі кезеңнен тұратын 
процедурасыз және 
процерурасымен, жеңілдетілген 
процедуралармен (типтік жобалар 
үшін, мысалы, балабақша, мектеп, 
дәрігерлік амбулатория)
- Жабық байқау (ҚР Үкіметінің 
жеке қаулысымен стратегиялық деп 
анықталған нысандар үшін)

Тікелей келіссөздер немесе 
жеке бастамалар, меншік 
құқықтарының болуына негізделіп 
(жекеменшік мүлік немесе ұзақ 
мерзімге жалға алынған мүлік), 
немесе  айрықша интеллектуалдық 
құқықтардың болуына негізінде, 
мысалы, авторлық құқық немесе 
патент, немесе айрықша 
құқықтарды беру туралы лецензия

МЖӘ нысандары

- Мүлік (құрылғы, жылжымалы мүлік, 
зертханалар), 

- Мүліктік кешен (ғимарат немесе 
құрылыс), олар жобалауды, құруды, 
реконструкцияны, модернизацияны 
және эксплуатацияны қажет етеді 

(МЖӘ инвестициялық жобаларынан 
басқа барлық жобалары 

постинвестициялық кезеңдері бар, 
мысалы, сервистік қызмет көрсету)

C
МЖӘ жобасын іске асыру барысында 

енгізілетін жұмыстар, қызметтер, 
инновациялар (МЖӘ сервистік 
келісім-шарттары талаптары 

бойынша, немесе мемлекеттік 
мүлікті сенімді басқару аясында)

Институционалдық МЖӘ Келісім-шарттық МЖӘ

МЖӘ іске асыру тәсілдері

Бірлеске кәсіпорындар, 
оның ішінде СПК қатысуымен

Басқа барлық тәсілдер, мысалы, 
МЖӘ лизингтік келісім-шарттары, 
МЖӘ сервистік келісім-шарттары, 

концессия, мемлекеттік мүлікті 
сенімді басқару, МЖӘ белгілеріне 
сәйкес келетін жалға алу немесе 

басқа жобалар
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МЖӘ жобасын іске асырудың 2 тәсілі

1 2
Қандай да бір әлеуметтік 
нысанды (балабақша, 
медпункт, ветеринарлық 
станциялар) салуға болатын 
жеке меншігінде қандай да 
бір орынның, ғимараттың 
болуы

Интеллектуалды меншіктің қандай 
да бір нысанына айырықша 
интеллектуалды құқықтың болуы 
(авторлық құқық, патент, лицензия 
және т.б.), мысалы, әлеуметтік-
маңызы бар тауарлар тізіміне енген 
азық-түлікті өсіру немесе өндіру/қайта 
өңдеудің ерекше технологиясы

ҚАЗАҚСТАНДА ГРАНТТАР БЕРУГЕ ҚҰҚЫҒЫ БАР ҰЙЫМДАРДЫҢ ТІЗ-
БЕСІНЕН АЛЫНҒАН КЕЙБІР ҰЙЫМДАР

Халықаралық ұйымдар:

• Азия Даму Банкi (АДБ/АDВ)
• Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ/WНО)
• Дүниежүзiлiк туристік ұйым
• Ғаламдық экологиялық қор (FЭҚ/GЕF)
• БҰҰ Балалар қоры (ЮНИСЕФ/UNIСЕҒ)
• Еуропа Қайта құру және Даму Банкi (ЕҚДБ/ЕВRD)
• Еуропа Комиссиясы (ЕК/ЕС)
• Еуропа Одағы (ЕО/ЕU)
• Ислам даму банкi (ИДБ/IDВ)
• Халықаралық Қайта құру және Даму Банкi (ХҚДБ/IВRD))
• Халықаралық Қызыл Крест федерациясы (IFRС)
• Ауыл шаруашылығын дамытудың халықаралық қоры (IFАD)
• Мәдениет және бiлiм саласындағы ынтымақтастық жөнiндегi ұйым (ЮНЕСКО/

UNЕSСО)
• БҰҰ азық-түлік және ауыл шаруашылығы жөнiндегi ұйымы (ФАО/ҒАО)
• Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ/ОЕСD)
• БҰҰ-ның еріктiлерi бағдарламасы (БҰҰЕБ/UNV)
• БҰҰ-ның ЖҚТБ жөнiндегі Бағдарламасы (БҰҰ/ЖҚТБ/UNАIDS)
• БҰҰ-ның Даму бағдарламасы (БҰҰ ДБ/UNDР)
• БҰҰ қоршаған орта жөніндегі Бағдарламасы (ЮНЕП/)
• БҰҰ-ның босқындар iсi жөнiндегi Жоғарғы Комиссары Басқармасы (БҰҰ ЖКББ/

UNНСR)
• БҰҰ-ның есiрткiнi бақылау және қылмыстың алдын алу жөнiндегi басқармасы 

(ЕБҚАБ/UNDСР)
• ЖҚТБ-ға, туберкулезге және малярияға қарсы күрес жөнiндегi жаһандық қор

Мемлекеттік ұйымдар

• Американ Халықаралық Даму жөнiндегi Агенттігі (ЮСАИД/USАID)
• «Вritish Council» Британкеңесi (БК/ВС)
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• Германтехникалықынтымақтастықжөніндегi қоғамы (GТZ)
• Датхалықаралықдамужөнiндегi агенттiгi (DANIDA)
• Ұлыбританияхалықаралықдамужөнiндегi департаментi (DFID)
• Египеттiң ТМД елдерiмен ынтымақтастық қоры (ЕТМДЕЫҚ/ЕFТССIS)
• «АЕСI» Халықаралықынтымақтастықжөнiндегi испанагенттігi
• Канадахалықаралықдамужөнiндегi агенттігі (СIDА)
• Канадақоры (СаnаdаҒund)
• Кореяхалықаралықынтымақтастықжөнiндегi агенттiгi (КОIСА)
• Израиль Сыртқы iстер министрлігінің жанындағы Халықаралық ынтымақта-

стық орталығы (МАШАВ Бағдарламасы)

• Швед даму жөнiндегi агенттiгi (SIDА)
• Жапон Халықаралық ынтымақтастық жөніндегi агенттігi (JICA)

Шетел және қазақстандық үкіметтік емес 
қоғамдық ұйымдар мен қорлар

• «Вritish Executive Services Overseas» Британқоры (ВЕSО)
• «Каритас» герман қоғамы
• Герман академиялық алмасулар қоғамы (DAAD)
• «CARE Deutschland» герман үкiметтiк емес ұйымы
• Ашық қоғам институты
• «НIVОS» дамушы елдермен ынтымақтастықтың нидерланды гуманитарлық 

институты
• «IАС» Нидерландыхалықаралықауылшаруашылығыорталығы
• Дамудың азаматтық зерттеулерін қолдау қоры (СDRҒ)
• Әйелдердiң даму қоры
• «Сорос - Қазақстан» қоры
• Фридрих Эберттің қоры (Германия) (ФЭҚ/ҒЕS)
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ЖОБАНЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ

Тұрақтылық ережесі5

Қаржылық жоспарлау - ұйымның қаржысын басқару үшін заңнамаларда ҮЕҰ  
кiрiс түсiру негiзгi мақсаты болып табылмайтын және алынған таза кiрiстi 
қатысушылар арасында бөлуді көздемейтіндігіне қарамастан, өздерінің 
қаржылық ресурстарын қалыптастыру мен бөлуді жоспарлауы қажет. 

 5«Ресей КЕҰ қаржылық-экономикалық тұрақтылығын дамыту материалдары бойынша. Сараптамалық жазба», Алеуметтік ақпарат агенттігі, Мәскеу, 2013
 6Финансы: учебник / под ред. Е. В. Маркиной. М.: КноРус, 2014.

1-ресурс

2-ресурс3-ресурс

əлеуетті 
    ресурстарды 
         біледі

жаңа ресурстарды 
    тартады

ресурстарды 
   басқарады

Ұйымның:

Ағымдағы 
кірістермен 

ағымдағы шығы-
старды төлеуге

Болашақтағы 
кірістерден бола-
шақтағы шығы-
старды жабуға

Болжанбаған 
шығыстарды 

жабуға мүмкін-
дігі бар

Тұрақты қызмет атқа-
ру үшін, ұйым кемінде 
3 ресурс көзін қолда-
нады және үнемі:

Ұйымның 
қаржылық жоспары 

дегеніміз – бұл:

қаржылық ресурстарды қалыптастыру

қаржылық ресурстарды бөлу

Қаржы белгілі бір уақыт аралығына жоспарланады6

қаржылық қатынастарды ұйымдастыру 

Қаржылық жоспарлаудың кезеңдері:

Ақпарат-
ты жи-
нақтау.

Қаржылық 
жоспарды 

құру.

Қаржылық жоспарды 
орындау және оның 

орындалуына 
мониторинг жүргізу 
(ағымдағы нәтиже; 

іс жүзінде жоспардан 
ауытқу; ауытқулар; 

қажет болған 
жағдайда түзету).

Қаржылық 
жоспар-

дың орын-
далуы 
туралы 
есепті 
құру.

Қаржылық 
жоспар-

дың орын-
далуының 
қорытынды 
нәтижелерін 

бағалау.

Болашаққа 
қаржылық 

жоспар 
құрудың 
әдісте-
мелерін 
анықтау.
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ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ ЖОСПАРЫ

II. Стратегиялық баламаларды талдау.

Ресурстардың ішінен барынша жақсы сәйкес келетінін таңдау үшін, барлық 
ішкі және сыртқы аспектілерді талдап алу қажет, мысалы SWOT-талдауы. 
Бұл тек стратегиялық баламаларды ғана емес, сондай-ақ нақты әрекеттерді 
қалыптастыруға да көмектеседі.

Қазіргі кездегі өз өңіріңіз бойынша немесе елдегі қолжетімді әрбір 
қаржы көзі туралы ақпарат жинаңыз.   

1. Донорлар (шетел, халықаралық және жергілікті қаржыландыру 
институттары):
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Мемлекет (басқарма, мемлекеттік бағдарламалар, мемлекеттік   
қорлар):
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Демеушілер, қайырымдылық жасаушылар, меценаттар, азамат-
тар (краудфандинг):
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4. Мүшелік жарналар:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Өз қызметтері:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

I. Кез-келген үкіметтік емес (коммерциялық емес) ұйымды 
қаржыландырудың негізгі көздері болуы мүмкін:
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Стратегиялық баламаларды талдау

III. Стратегиялық баламаларды таңдау және негізгі міндеттерді 
анықтау. 
Бағдарламалық қызметті қаржыландырудың барлық ықтимал көздерін тал-
дап, қауіп-қатердің мүмкіндіктерін бағалап, сондай-ақ нақты тенденциялар 
мен трендтерге негізделе отырып, Ұйымның қаржылық тұрақтылығына қол 
жеткізуге бағытталған Әрекеттер жоспарын ұсына аламыз. 

ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ ЖОСПАРЫ

Ресурс
 Басым 

жақтар
 
 

Əлсіз 
жақтар  Мүмкіндіктер

 Қауіп-
қатер

 
Рейтинг

Донорлар

Қарызға алған 
қаражаттар 

     

Мемлекеттік 
көздер  

     

Демеушілер      

Краудфандинг       

Мүшелік
жарналар 

     

Өз қызметтері 
     

1- көзі
 (мысалы, 
донорлар)

2-көзі
 (мысалы, 

демеушілер)

Мерзімі

Мерзімі

Жауапты

Жауапты

Нəтиже

Нəтиже

Міндет:

Міндет:

Міндет:

Міндет:
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САЛЫҚТАР МЕН МІНДЕТТІ ТӨЛЕМДЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ЕҢБЕКАҚЫНЫ ТӨЛЕУ КЕЗІНДЕГІ САЛЫҚТАР МЕН ТӨЛЕМДЕРДІ 
ЕСЕПТЕУ БОЙЫНША ҰСЫНЫМ.

Мысал қарастырайық. 

Жоба аясында еңбекақысын 50 000 
теңге мөлшерінде анықтап, штат-
ты қызметкерді жалдадық. Сіз осы 
соммадан жұмыс беруші ретінде 
жұмысшының салығы мен төлем-
дерін ұстап қалуыңыз керек, оның 
ішінде – жеке табыс салығы (ЖТС) 
10%, сондай-ақ міндетті зейнетақы 
төлемдері (МЗТ) 10% мөлшерінде. 
Бұл соммалар есептелініп төленген 
еңбекақыдан ұсталынады және жұ-
мысшының салықары мен төлемдері 
деп есептелінеді.  

Сонымен қатар, сіз Жұмыс беруші 
ретінде бюджетке есептеу сомма-
сынан  6% - әлеуметтік салық,  3,5% 
- әлеуметтік төлемдерді,  міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтанды-
руға (МӘМС) – 1,5% төлеуіңіз ке-
рек. 

Жұмыс беруші қызметкермен еңбек шартына отырғаннан кейін, жұмысшыға 
еңбақақы төлеп отыруы қажет. Еңбекақыны есептеу мен төлеу деген, жұмыс 
берушінің салықтар мен басқа да төлемдерді есептеуге және төлеуге жауап 
беретіндігін білдіреді. 

•    Жеке табыс салығы
•     Корпоративтік табыс салығы
•    Әлеуметтік салық
•    Әлеуметтік төлемдер
•    Зейнетақы төлемдері

•    Медициналық сақтандыру 
•    Жер салығы
•    Мүлік салығы
•    Көлік құралы салығы
•    Қосылған құн салығы (ҚҚС)
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Жұмысшының қолына берілетін төлем = 40 500 теңге.
Салықтардың, төлемдер мен шегерімдердің жалпы соммасы = 14 525 теңге.

Басшысы келісілген еңбекақыдан жұмысшының салықтарын ұстап қалады 
(9 500 тг.) және өз есебінен қосымша 5 025 теңге төлейді. 

Бұл сіздің жобаларыңыздың бюджетін әзірлеу кезінде 
білу маңызды!!!

 
Егер донор жол берсе, онда жобаның бюджетіне салықтар мен төлемдердің 
барлық түрлерін қосыңыз. Әйтпесе – әлеуметтік салықты, әлеуметтік ауда-
рымдарды және әлеуметтік медициналық сақтандыруды төлеу үшін қаражат 
іздеумен мәселені шешуге дайын болыңыз!

Осылайша, біз келесіні аламыз:

Келісім-шарт бойынша еңбекақы 50 000 тг.

1. МЗТ: 50 000 теңге * 10% 5 000 тг.

2. ЖТС: (50000 теңге - МЗТ) * 10% 4 500 тг.

3.
Әлеуметтік салық пен әлеуметтік 
төлемдерді төлеу сомасын есептеу: 
(50000 теңге – МЗТ) * 11%

4 950 тг.

4. МӘМС төлемдері: 50000 теңге * 1% 500 тг.
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ЖОБАНЫҢ ҚАУІПТЕРІН БАҒАЛАУ

Тәуекелділік – оқиғаның болу ықтималдығы мен оның салдарының ком-
бинациясы ретінде анықталады. Тұрақсыздықпен өзара тығыз байланы-
сты бола тұра, тәуекел – әрдайым жоғалтып алудан, апат немесе басқа 
да жағымсыз жағдайлардан қорғайтын сенімсіздік күйі.  Өйткені барлық 
әрекеттер қауіп-қатері болған соң – жоба неғұрлым күрделі болса, табы-
сты нәтижеге теріс әсерін тигізетін тәуекелдер ықтималдығы да соғұрлым 
жоғары болады. Бқдан шығатын қорытынды – қауіптерді бағалай отырып, 
тәуекелдерді басқару қажеттілігі туындайды.

Қауіптерді анықтай білу үшін келесі екі ұғымды дұрыс меңгеріп алыуымыз 
керек:

Қаіптер деп жобаны жүзеге асыру барысында туындайтын түрлі қиындықтар 
мен орын алуы мүмкін, әсер етуі ықтимал түрлі оқиғаларды атаймыз. Назар 
аударыңыз, «орын алуы мүмкін» деген тұжырым ықтималдықтың 100%-дан 
кем екенін көрсетеді. Егер оқиғаның 100% ықтималдығы бар болса, ол мін-
детті түрде болады, оқиға проблемаға айналады. 

Жобаны  және әзірлеудің бастапқы кезеңінде команда орын алуы мүмкін 
барлық қауіптерді максималды түрде, алдын ала болжап, бағалай білуі тиіс.
Жобаның жүзеге асырылуына қарай кейбір қауіптер жойылады немесе азая-
ды, ал басқа біреулері туындап жатуы мүмкін. Бірақ, жобаны іске асырудың 
бастапқы кезеңдерінде  тәуекел, туындауы мүмкін қауіп-қатер мәселелеріне 
үнемі оралып отыру өте маңызды. 

Жалпы тәуекелдерді басқарудағы мақсат – туындауы мүмкін қауіптерді 
азайту (мүмкіндігінше, азайтуға болатын жерлерде). Жобаларды жүзеге 
асыру ісі табиғатынан қауіптерге толы болғандықтан, жобаны жазу кезінде 
формалды түрде туындауы мүмкін қауіптерді алдын ала болжауыңыз керек. 
Бұл өз кезегінде жобаның табысты болу мүмкіндігін арттырып қана қоймай, 
сіздің ұйымыңыздың имиджін арттыратыны сөзсіз.

Төменгі кестеде жоба қауіптерінің бірқатар әлеуетті санаттары келтірілген:

ЫҚТИМАЛДЫҚ ӘСЕР ЕТУ
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Қауіп санаттары
Стратегиялық/коммерциялық Құқықтық және нормативтік
• Жеткізушінің  келісімшарт міндет-

терін орындаудан бас тартауы.

• Алаяқтық / ұрлық.

• Орындаушы серіктестердің күті 
ген нәтижеге қол жеткізе алмауы.

• Жаңа немесе өзгертілген заң жоба 
болжамдарын жарамсыз етеді.

• Тиісті рұқсатты алудың мүмкін 
болмауы.

• Жеткіліксіз шарттық келісімдер.

Саяси Экономикалық /қаржы / на-
рықтық

• Мемлекеттік немесе үкіметтік сая-
саттың өзгеруі.

• Соғыс және дүрбелең.
• Жағымсыз қоғамдық пікір / БАҚ-тың 

араласуы.
• Шешім қабылдауға саясаткерлердің 

араласуы.

•  Валютаны айырбастау бағамының 
ауытқулары. 

• Тұрақсыз пайыздық мөлшерлеме-
лер.

• Инфляция.
•  Нарық жағдайыдың жоба жоспары-

на теріс әсері. 

Техникалық / шұғыл / 
инфрақұрылымдық

Қоршаған орта

• Жобаның жеткіліксіз әзірлігі.
• Жұмыс көлемінің созылуы.
• Түсініксіз нәтижелер. 

• Табиғат апаттары.
• Ауа райы жағдайының кенеттен 

өзгеруі.

Жоба қауіптерін  басқару Ұйымдастырушылық / басқару  / 
адами факторлар

• Күтпеген жағдаяттық қауіптерді са-
раламау, жоспарлаудың болмауы.

• Уақытылы бақылаудың болмауы 
немесе жеткіліксіздігі.

• Кестенің қисынсыз жасалуы.
• Нашар ұйымдастырылған логистика.
• Жобаны бекіту құжаттарының 

кешіктірілуі.

• Нашар басқару.
• Өз ролін орындауда қызметкер-

лердің өкілеттіліктерінің жет-
кіліксіздігі.

• Қызметкерлерді таңдаудың нашар 
болуы.

• Міндеттердің анық болмауы. 
• Тұлғалардың жанжалдасуы.
• Жедел қолдаудың болмауы.

Қауіптерді анықтау процесін жобаны іске асыру барысында үнемі жүргізіп 
отыру қажет, өйткені жобаның қауіптері үздіксіз кездесуі ықтимал. Қауіп-
терді анықтау жобаның басында бір рет жасалатын  реттік іс-шара болып 
табылмайды. Жобаның бүкіл өмірлік циклі барысында қауіптер үнемі бақы-
лануы тиіс, себебі сондай жағдайда ғана жоба командасы жобаны сәтті іске 
асыру барысында қауіптерді сезіне білетін болады. 
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БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ

Онлайн оқыту немесе электрондық оқыту (e-learning) дегеніміз не?

Онлайн оқыту (e-learning,   
қашықтан оқыту, электрондық 
оқыту) - бұл нақты уақыт режимін-
де интернетті қолдана отырып 
жаңа білім алу әдісі. Қазіргі уақыт-
та электронды оқыту индустриясы 
әлемдегі қарқынды дамып келе 
жатқан білім беру технологиялары-
ның бірі болып табылады.
Бүгінгі уақытта қашықтан оқыту 
өзінің ыңғайлылығына байланысты 
оқытудың кең таралған түріне ай-
налуда. Ақпараттық технологиялар 
ғасырында онлайн режимінде оқыту білім алуға және өзін-өзі дамытуға кедер-
гі келтіретін негізгі мәселелердің бірі - «мектеп партасын» қаламауға мүмкін-
дік береді.
Интернеттегі оқу шалғай аудандарда тұратындарға және белгілі себептерге 
байланысты күндізгі оқу бөліміне бара алмағандарға өте ыңғайлы.

«Онлайн»режимінде қашықтан оқыту курстарының артықшылықтары:

● Оқушыға сабақты өз бетінше жоспарлау мүмкіндігі, сонымен қатар са-
бақтардың ұзақтығын анықтау мүмкіндігі.

● Еркін таңдау. Оқушы кез-келген оқу курсын таңдайды, сонымен қатар са-
бақтың уақытын, орнын және ұзақтығын дербес жоспарлайды.

● Қол жетімділігі. Географиялық орналасуына немесе уақытына қарамастан, 
оқушы білім беру ресурсы мен курстық материалдарға қол жеткізе алады.

● Технологиялық тиімділігі - оқу үдерісінде ақпараттық және телекоммуни-
кациялық технологиялардың соңғы жетістіктерін қолдану.

Интернеттегі білім беру кімге арналған?

Өзінің кәсіби және зияткерлік жағынан дамуына қызығушылық танытқандарға 
арналады. Сонымен қатар, интернеттегі оқу орта және ірі бизнестің ажырамас 
бөлігі.
Көптеген компаниялар онлайн-тренинг түрлеріне ауысуда, өйткені бұл қыз-
меткерлерді оқытуға бөлінген ақшаны үнемдеп қана қоймайды, сонымен қатар 
қызметкерлерге жұмыс үдерісінен қол үзбей оқуға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ, электронды оқыту қызметті енді бастап, карьера жасағысы келетін 
жастар мен белгілі бір салада білімдерін кеңейткісі келетін өз салаларында 
қалыптасқан мамандар арасында танымал.

Онлайн ресурстардың тізімі:
1. Аrzamas https://arzamas.academy 
2. Универсариум https://universarium.org
3. Лектриум https://www.lektorium.tv 
4. Стэпик http://welcome.stepik.org/ru 
5. Учи новое http://uchinovoe.ru 
6. Лингвист https://lingvist.com/ru/
7. Busuu https://www.busuu.com/ru
8. Хекслет https://ru.hexlet.io 
9. EduMarket.ru http://edumarket.ru 
10. ИНТУИТ http://www.intuit.ru 
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МАЗМҰНЫ

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы
2. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 

басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 
148 Заңы

3. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық 
кодексі)» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 99-
IV Кодексі

4. «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 16 қаңтардағы N 142-ІІ Заңы

5. «Қоғамдық бiрлестiктер туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 31 
мамырдағы N 3-І Заңы

6. Ауыл әйелдерінің І форумының материалдары, 2018 ж.
7. «Ментор-тренерлерге арналған тренинг: жастарға бірге көмектесеміз» әді-

стемелік құралы, 2019 ж., «КАМЕДА» ҚҚ 
8. Үлестірме материал «Өмірлік маңызы бар дағдыларды дамыту және жобалар-

ды басқару бойынша жастарға арналған тренинг қатысушысының үлестірме 
материалдары», III кезең, 2017 ж., «КАМЕДА» ҚҚ 

9. «Мемлекет пен ҮЕҰ өзара әрекеттесуінің қаржылық механизмдері» нұсқаулық 
құралы, 2019, «КАМЕДА» ҚҚ

10. «Әлеуметтік кәсіпкерлік» әдістемелік құрал, 2019 ж., «КАМЕДА» ҚҚ 
11. Орталық Азияның Еуразия Қоры, әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту жөнінде-

гі бағдарлама, көзі: http://ef-ca.kz/istorii_uspeha/chetyrehnogiy_ doktor
12. www.damu.kz 
13. «Ауыл әйелдерінің биологиялық алуантүрлілікті сақтауға қатысуы және 

қосатын үлесі (БҰҰДБ жобалары мысалында), Кертешев Т.С., 2018 ж.


