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 «БЕКІТЕМІН» 

  "Жұлдыз" балалар қоғамдық 

 ұйымдарының Одағы» ҚБ 

  президенті 

  _________ Е.А.Дмитриенко 

  «_____ »__________ 2017 ж. 

 

  

"Қазақстан, біз сенің балаларыңбыз! Бізге жаңа Әлемде өмір 

сүру қажет!" "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ балалар қоғамдық қозғалысы 

көшбасшылары форумының 

ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 

 

  

Жауапты ұйымдастырушысы: ҚР БҒМ БҚҚК, Ақмола облысының 

білім басқармасының, ішкі саясат, жастар саясаты мәселелері 

басқармасының ұйымдастырушылық-идеологиялық қолдауымен."Жұлдыз" 

балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы" қоғамдық бірлестігі. 

Өткізу мерзімі: 7-10 қараша 2017жыл. 

Өткізу орны: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Бурабай 

ауданы, «Звездный» БСО. 

Слетке қатысушылар: "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ, Қазақстан 

Республикасы мен Ақмола облысының өзге балалар қоғамдық 

ұйымдарының балалар және жастар қоғамдық бірлестіктерінің 

көшбасшылары мен үйлестірушілері. 

Шақырылғандар: Қазақстан Республикасы білім және ғылым 

Министрлігінің, түрлі мемлекеттік және қоғамдық органдардың, БҰҰ 

(ЮНИСЕФ) Қазақстандағы балалар қорының, мүгедек ата-аналар мен 

балалар қауымдастығының өкілдері, педагогтар, психологтар, ата-аналар, 

БАҚ. 

 Слёт мақсаты: 

· балалар қоғамдық қозғалысын белсенділендіру, балалардың мемлекет 

пен қоғамның өміріне қатысуға бағытталған балалар әлеуметтік 

бастамаларын қолдау, адамгершілік, патриотизм, толеранттылық, азаматтық 

өзін-өзі тану және демократиялық мәдениет негіздеріне тәрбиелеу, балалар 

қоғамдық қозғалысын Қазақстан Республикасының мемлекет басшысы 

Н.Ә.Назарбаевтің «Рухани жаңғыру» тұжырымдамасының аясында 

«Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананың жаһандануы» 
тұжырымдамасының негізінде Қазақстан халқына Жолдауы аясында 

Қазақстан Республикасы балалар қоғамдық қозғалысын қазіргі кезеңдегі 

миссиясына, мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес дамыту. 
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Міндеттері:  

 "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ балалар қоғамдық бірлестіктерінің, "Жас Ұлан" 

ББЖҰ РҚБ, мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істейтін ұйымдардың, 

Қазақстан Республикасы мен Ақмола облысының басқа қоғамдық 

ұйымдарының тәжірибесі мен жетістіктерінің презентациясы; 

 Қазақстан Республикасы және Ақмола облысы балалар қоғамдық 

қозғалысының жетістіктерін анықтау, қазіргі таңдағы тәуекел қауіптерін 

талқылау; 

  Ақмола облысының "Біз - Нұрлы жол ұрпағымыз!" балалар 

қоғамдық қозғалысын дамыту тұжырымдамасы мен бағдарламаларын 

талқылау, Қазақстан балалар қозғалысының қазіргі жағдайдағы әрекет етіп 

жатқан қоғамдық ұйымдар қызметінің стратегиясы мен тактикасын әзірлеу;  

 "Мәңгілік ел" ұлттық идеясының негізінде әлеуметтік жобалау 

бойынша ұсыныстар әзірлеу және өзекті әрі қажетті балалар әлеуметтік 

бастамаларын жүзеге асыру; 

   "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ атқарушы органдарының жаңа құрамын және 

оның өңірлердегі өкілдіктерін сайлау; 

 балалар қоғамдық ұйымдарының көшбасшыларын 

ұйымдастырушылық-бұқаралық жұмыстар және әлеуметтік жобалау 

технологияларының негіздеріне, "Жұлдыз" бағдарламасының 

шығармашылық жұмыстарын, "Жас Ұлан" және т.б. тұжырымдамалар мен 

бағдарламалар жобасын жүзеге асыруға оқыту. 

 

Балалар қоғамдық бірлестігін таныстыратын кез келген слет 

делегатында міндетті түрде презентациясы болуы керек: 

 

 ұйымның төлқұжаты; 

 көшбасшылардың қысқаша мінездемесі, электрондық қондырғыларды 

олардың фотолары; 

 БАҚ ұйымдарының үлгілері, ұйымның авторлық әндерінің жинағы 

(фонограммалары), "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ және т.б. БАҚ жарияланымына 

материалдар. 

  
Әр ұйым "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ атқарушы органының сайлауына қатысу 

үшін өз кандидатураларын дайындайды.  

  

"Жұлдыз" БҚҰО ҚБ сайлау органдары құрамының үміткеріне 

қойылатын талаптар: 

- балалар қоғамдық ұйымының ұсынымы;  

- "Жұлдыз» БҚҰО ҚБ Жарғысын, бағдарламасын және жобаларын білу;  

- балалар қоғамдық қозғалыс жүйесінде бір жылдан кем емес 

ұйымдастыру қызметі бойынша тәжірибесі;  

- көшбасшылыр қатарынан немесе ұйымның белсенді мүшелері- слетқа 

қатысушылардың арасынан сенімді тұлға (2 адамнан кем емес);  



3 

 

- үміткердің фотосуреті, бейне құжаттары, жарияланған және "Жұлдыз» 

БҚҰО ҚБ атқару органдарында жұмыс істеуге дайындығын дәлелдейтін басқа 

да материалдарының болуы;  

- 2017-2018 жылдары Жұлдыз» БҚҰО ҚБ қызметін жақсарту жөніндегі 

ұсыныстардың, нақты жобалардың, жұмыс бағдарламасының болуы.  

 

«Жұлдыз» БҚҰО Республикалық одағының мүшелері дайындайды: 
Атқарылған жұмыстар туралы бейне презентациясы бар есеп дайындайды 

(5 мин.)  

 

 

Форум бағдарламасы: 

 

 форумның салтанатты ашылу рәсімі; 

 балалар қоғамдық ұйымдары жетістіктерінің "Қазақстан, біз сенің 

балаларыңбыз! Бізге жаңа Әлемде өмір сүру қажет!" көрме-презентациясы; 

 мемлекет пен қоғамның өміріне араласу бойынша әлеуметтік 

жобаларды қорғау; 

   "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ атқарушы органдарының есептері, сайлаулары»; 

 көшбасшылардың (5-6 минуттан кем емес) шығармашылық 

презентациялары; 

 балалар қоғамдық қозғалысының технологиялары бойынша шебер-

сыныптар; 

  форумның салтанатты жабылу рәсімі, балалар қоғамдық ұйымдарын, 

басшыларды, тәлімгерлерді, үйлестірушілерді, консультанттарды, балалар 

қоғамдық құрылымдарының әлеуметтік серіктестерін марапаттау. 
 

 
Форумға қатысуға келген қатысушылардың №079 формадағы 

медициналық анықтамасы болуы қажет . 
 

 Форумды өткізу бойынша анықтама үшін Ұйымдастырушы 

Комитетке мына телефондарға хабарласыңыз :  

Астана қ. -  (8 717 2)  21 74 22,  8 701 533 70 28 ( Елена Александровна 

Дмитриенко); 

 Көкшетау қ. – (8 716 2) 50 25 91  (факс),  72 12 26, 8 705 226 56 02 

(Александр Сергеевич Пятков). 

 

 

Форумға қатысу шарттары №1-қосымшада берілген. 

 

"Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы" ҚБ, оның 

жобалары туралы ақпаратты www.zhuldyz.kz сайтынан алуға болады. 
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"Жұлдыз" БҚҰО ҚБ 

 балалар қоғамдық қозғалысы  

көшбасшылары слетінің 

 тұжырымдамасына 

№ 1-қосымша 

Форумға қатысу өтінімін қоғамдық ұйымды, қатысушы мен басшысының 

ТАӘ, туған жылы, айы, күнін, көшбасшылардың оқу орнын, сынып (топ), 

байланысу және үй мекенжайын көрсетіп, Ұйымдастырушы Комитетке 2017 

ж. 3 қарашасынан кешіктірмей жолдау қажет.  

Өтінімдерді sdoozhuldyz@mail.ru, dea_ast@mail.ru электрондық 

мекенжайларына жолдау қажет.  
 

7 қараша  12:00-ге дейін қатысушылардың келуі. 

Форумға қатысушы мен басшының тамақтану және тұру орнының 

құны тәулігіне бір адамға 3 000 теңге. 

Форумның әрбір қатысушысы үшін ұйымдастырушылық жарна құны - 

4000 теңге.  

Жол шығындарының, тамақтану, тұру орнының және слетке 

қатысушылардың барлық санаттарының ұйымдастырушылық салымының 

төлемі іссапарға жіберуші ұйымдардың, ата-аналар мен спонсорлық 

қаражаттың есебінен. 

 

 Республикалық кеңес мүшелері 2500 теңге көлемінде 

ұйымдастырушылық жарнаны, тамақтану және тұру орнын толық 

көлемде төлейді.  

 
  

Төлем қол-қол ақшасыз мына реквизиттер бойынша жүргізіледі: 

   

"Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы "ҚБ 

 020000,  Көкшетау қ., Абай к-сі, 112 а, 207 каб. 

 СТН 032600222656 

ЖСК KZ276010321000017832 

БСК HSBKKZKX 

БИН 040840005670 

 «Қазақстан халық Банкі» АҚ Көкшетау қ.  

 КНП 859: форумға қатысу үшін ерікті ұйымдастырушылық жарна.  

  

Төлем тапсырмаларының көшірмесі делегация слетке қатысуға келген 

күні Ұйымдастырушы Комитетке беріледі. 

 

 Төлем слетке қатысуға келген күні "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ есеп бөліміне 

қол-қол қаражатпен жүргізілуі мүмкін. 

БҚҰ көшбасшыларының слетіне қатысу мәселелері бойынша мына 

телефондарға хабарласыңыз: 

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:dea_ast@mail.ru
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Астанада: 8(717 2) 21 74 22, + 7 533 70 28 (Елена Александровна 

Дмитриенко); 

Көкшетауда: (8 726 2) 50 25 91, 8 705 22656 02 (Александр Сергеевич 

Пятков) 

 

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ КОМИТЕТ 

 

  

        


