
(ҮЕҰ үшін)  

ЖОБАҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМ   

 

A. ҰЙЫМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

 

 

1. Өтінім беруші ұйымның атауы: 

2. Ұйым құрылған күні: 

3. Тіркеу орны және мемлекеттік тіркеу нөмірі: 

 

4. Ұйым туралы байланыс ақпарат: 

Мекен-жайы: 

Телефон: 

Факс: 

e-mail: 

Ұйым басшысының толық аты: 

Ұйым басшысының байланыс ақпараты: 

Жоба үйлестірушісінің толық атыі: 

Жоба үйлестірушісінің байланыс ақпараты: 

Жоба есепшісінің толық аты: 

Жоба есепшісінің байланыс ақпараты: 

 

Ұйымның тарихы және ағымдағы қызметі 

 

1. Ұйымның негізгі мақсаттары, міндеттері, миссиясы. 

2. Өткен және қолданыстағы жобалар, сондай-ақ ұсынылатын қызметтер туралы 

қысқаша сипаттаңыз. 

3. Ұйымда жұмыс істейтін қызметкерлердің санын көрсетіңіз, оның ішінде: аутрич 

немесе әлеуметтік қызметкерлер, сондай-ақ еріктілер. Олардың жұмыс тәжірибесін 

көрсетіңіз. 

4. Ұйымыңыздың қаржылық базасын сипаттаңыз. 

 

Сіздің ұйымыңыз үшін соңғы үш жылда қаржыландыру көздері қандай болды? 2017 жылы 

қаржыландыру болған немесе жоқ болғанын көрсетіңіз. 2018 жылға бұл қарастырылған ба? 

Егер «иә» болса, онда қаржы қалай бөлінгенін көрсетіңіз. Егер сіздің ұйымыңыз негізгі халық 

топтарымен жұмыс істеген болса, деректерді кестеге сәйкес толтырыңыз. 

 

Жылдар Жоба атауы 

 

АИТВ алдын алу Басқа 

(көрсетіңіз) 

ИЕТА  СЖ ЕЖЕ АӨА  

2017       

2018        

 

5.  Сіздің ұйымыңыздың соңғы үш жылдағы қаржыландыру көлемдері: ұлғайтылды ма? 

төмендеді ме? (көрсетіңіз) 

6. Соңғы үш жылда қаржыландыру көздері өзгерді ме? 

7. Бюджетке төлемдер бойынша банк қарыздарының жоқтығы (банк сертификатын қоса 

беру). 

8. Сіз қатысатын сот ісін жүргізу туралы, даудың мәні туралы ақпарат. 

9. Мемлекеттік, халықаралық, қоғамдық ұйымдармен бірге жұмыс тәжірибесі. 

10. Ұйымның өзара қарым-қатынас әлеуеті: 
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ҮЕҰ-мен, мемлекеттік органдармен, халықаралық ұйымдармен қарым-қатынастарды 

және осы қатынастар сіздің жұмысыңызға қалай әсер ететінін сипаттаңыз: 

 

№ Ұйым атауы Ұйым мәртебесі (ҮЕҰ, 

ҚҚ, ХҰ, қоғамдық) 

Жетістіктер 

    

 

11. Сіздің ұйымыңыз осал топтар (ИЕТА, СЖ, ЕЖЕ, АӨА) арасында  алдын алу 

бағдарламаларын жүргізген бе, жұмыс тәжірибесін сипаттаңыз. 

12. Сіз соңғы үш жыл ішінде жүзеге асырып жатқан жобалар шеңберінде алдын алу іс-

шараларымен қамтылған осал топтар өкілдерінің санын бөлек (ИЕТА, СЖ, ЕЖЕ, АӨА) 

көрсетіңіз. 

13. Ұйымыңызда презервативті және шприцтерді сақтауға арналған бөлек бөлме бар ма? 

14. Кері байланыс алу үшін соңғы 3 жылда жұмыс істеген ұйымдардың кем дегенде 3 

басшыны (толық аты-жөні, байланыс деректері) көрсетіңіз. 

15. Сіздің ұйымыңыздың бүгінгі күнгі ең үлкен табысы не болып табылады (сипаттаңыз). 

16. Сіздің жобаңызды сәтті іске асыруға мүмкін кедергілерді сипаттаңыз. 

 

Жобаның сипаттамасы 

 

Жобаның сипаттамасы:  
1. Жобаның мақсаты мен міндеттері. 

2. Жағдайдың сипаттамасы, жобаның негіздемесі. 

3. Аймақта ИЕТА, СЖ, ЕЖЕ, АӨА арасында алдын алу бағдарламалар мен іс-шараларды 

жүзеге асыру туралы көзқарасыңыз (0,5 беттен артық емес). 

4. Мақсатты топтарға қалай жетуге жоспарлайсыз: ИЕТА, СЖ, ЕЖЕ, АӨА 

5. Жобалық қызметтің сипаттамасы, іс-шаралары (0,5 беттен аспауы керек). 

*аутрич-жұмыскерлердің алдын-алу қызметтерін көрсету үшін жоспарланған орындары 

көрсетіледі. 

6. Аймақтағы жоспарланған іс-шаралар жоспарын сипаттаңыз. 

7. Жобаның кестесін жасаңыз. 

 

Шаралар 

 

1-ші 

тоқсан 

2-ші 

тоқсан 

3-ші 

тоқсан 
4-ші тоқсан Жауапты тұлға 

      

 

6.  ЖИТС алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі облыстық/қалалық орталықтар және 

негізгі топтар арасында АИТВ бойынша шараларды іске асыратын басқа да ұйымдармен өзара 

әрекеттесуді сипаттаңыз.   

 

7. Жобаны басқару (сипаттаңыз):  

1) Жобаның құрылымы. 

2) Жобаны басқару схемасы. 

3) Аутрич-қызметкерлерді, әлеуметтік қызметкерлерді, тең консультанттарды іріктеу 

үдерісі.  

4) Шығын материалдарды шығару және есепке алу механизмі.  

5) Жобаның әрбір қызметкері үшін лауазымдық нұсқаулықты тапсырыңыз.  

 

8. Жобаға тартылған ұйым қызметкерлердің біліктілігі мен тәжірибесі 
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Аты-жөні Лауазымы Жалпы жұмыс 

тәжірибесі (жылдар) 

Қызмет саласында 

жұмыс тәжірибесі 

    

 

10. Жобаға қосуды жоспарлап отырған аутрич-жұмыскерлердің, әлеуметтік 

қызметкерлердің, тең консультанттардың санын көрсетіңіз (олардың негізгі топтарға қол 

жетімділігі бар ма, егер болса, олар негізгі топқа немесе жақын ортаға қалай қатысты 

(біргесіп тұтынушылар). 

 

11. Жобаға қатысатын серіктестерді (ҮЕҰ, халықаралық ұйымдар, жергілікті атқарушы 

органдар, білім беру, денсаулық сақтау, ақпарат, мәдениет, ішкі істер, қылмыстық атқару және 

басқалар) тізімдеңіз. 

 

12. Сіздің ұйымыңыз үшін ұсынылатын жоба: жаңа, қолданыстағы, кеңейтіліп жатқан іс-

шаралардың бірі болып табылғаның көрсетіңіз.  

Ұйымның осы жобаны жүзеге асыру қабілеттілігін 5 баллдық жүйе бойынша бағалаңыз 

(ұйымның, қызметкерлердің потенциалы, негізгі топтарға жету үшін аутрич жұмыскерлерді 

тарту). 

 

Жобаға өтінімге міндетті қосымшалар тізімі 

 

№ Қосымша 
Болуы туралы 

ескертпе 

1.  Жоба ресурстары  

2.  

Қызметкерлердің потенциалы, кадрлар. 

Төлем бойынша қаржылық қарыздың жоқтығы туралы 

анықтама 

 

3.  Жобаның инфрақұрылымы  

4.  
Ұйым басшысы, жобаның үйлестірушісі, жоба 

есептеушінің түйіндемелері 

 

5.  
Жобаның әр қызметкерінің лауазымдық нұсқаулардың 

көшірмелері 

 

6.  
Мүдделер қақтығыс саясатын сипаттайтын құжат (бар 

болса) 

 

7.  Ұйым Жарғысының көшірмесі  

8.  

Ұйымыңыздың қызметіне баға беру мақсатымен соңғы 3 

жылда сіз бірге жұмыс істеген ұйымдардың кем дегенде 3 

басшысын (толық аты-жөні, байланыс деректері) 

көрсетіңіз. 

 

9.  
Төлемдер бойынша қаржылық берешектің жоқтығы туралы 

банк берген анықтама 

 

10.  Салықтық берешектің жоқтығы туралы анықтама  

11.  
Үкіметтік емес ұйым мен ҮЕҰ-ға қойылған барлық талап-

арыздар мен шағымдар туралы ақпарат (шешілгендермен 

қатар реттелмегендер). 

 

 
Барлық ақпараттың сенімділігін растаймын _________________________________________ 

(Толық аты-жөні, қолы, лауазымы, мөрі) 

 

Өтінім беру күні ________________________________________________________________ 

* Ескерту: өтінімнің барлық нүктелеріне жауап беріңіз 


