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 «БЕКІТЕМІН» 

 Қазақстан Республикасы 

“Жұлдыз” балалар қоғамдық 

Ұйымдарының Одағы” ҚБ 

президенті  

______ Е. Дмитриенко 

«___»_________2017 ж. 

 

 

 

 

Балалар мен жастар қоғамдық бұқаралық ақпараттар құралдарының 

 «БАҚЫТТЫ  ЖҰЛДЫЗ АСТЫНДА:  ЖАҢА ӘЛЕМДЕ БІЗ ӨМІР 

СҮРЕМІЗ!» XIІІ Халықаралық медиафестивалінің  

ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 
 

2017 жылдың 27 – 30 наурызы 

 
«Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының одағы   

«Балалар ақпараттық кеңістігі: кәсібилік, шығармашылық, 

ресурстар»  тақырыбында 

 балалар және жастар бұқаралық ақпараттар құралдарының  XIІІ  Халықаралық 

жас тілшілер медиафестивалін өткізеді. 

   

Өткізу орны: Астана, Л.Н. Гумилёв атындағы Еуразия Ұлттық университеті.  

(Янушкевич көшесі, 6, корп. 4). 

Медиафестиваль қатысушылары: қоғамдық балалар мен жастар 

баспаларының жас тілшілері, жас фото тілшілер,тележурналистер, Қазақстан 

Республикасының және ТМД елдеріндегі қоғамдық балалар мен жастар 

бұқарарлық ақпарат құралдарының басшылары, БАҚ аясындағы кәсіби 

мамандар, педагогтар, психологтар, әлеуметтік жұмыскерлер, ата-аналар, 

зерттеушілер, барлық қызықтырған тұлғалар.  

Шақырылғандар: Қазақстан Республикасы журналистер Одағы, БААК, 

ҚДМ, ҚР ТРжҚОҚМ, ҚР  БҒМ балалар құқығын қорғау комитеті, ҚР БҒМ ҚББ 

РОӘО, ҚР балалар құқығы бойынша өкілеттілігі, БҰҰ (ЮНИСЕФ) ҚР Балалар 

қоры,  «Нұр Отан» партиясының өкілі, балалар мен жастар ұйымдарының 

көшбасшылары, түрлі мемлекеттік және қоғамдық органдар, ғалымдар, ата-

аналар, педагогтардың, БАҚ және басқа. 

Медиафестиваль мақсаты: 

           - балалар мен жастар қоғамдық бұқаралық ақпарат құралдарының жас 

өскіндерде рухани-  адамгершілік құндылықтарын, жоғары мәдениеттілікті, 

азаматтық өзіндік санасын, толеранттылығын қалыптастырудағы әсері, қазіргі 

әлемдік стандарттарға сай балалар мен жастар бұқаралық ақпарат құралдарының 

кәсіби деңгейін арттыру саласын кеңейту;  
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           -  қазіргі заманға ақпараттық технологияларға еліктеген, сөз өнерін 

меңгерген, журналистика мамандығын таңдауда кәсіби құнды қасиеттерге ие, 

қоғамдық және мемлекеттің, елдің, әлемдік қауымдастықтардың өмірі жайлы 

ақпаратпен қамтылған  жастардың мамандық таңдауы мен кәсіби деңгейін 

кеңейту мен арттыру; 

 

      Медиафестивальдің міндеттері: 

 

 - «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ , басқа да балалар мен жастар бірлестіктері, соның 

ішінде шетелдік, сонымен қатар сәтті жұмыс атқарып келе жатқан балалар мен 

жастар қоғамдық медиа орталықтары, басқа медиалық бағыттағы қоғамдық 

қауымдастықтарының  қоғамдық БАҚ презентациялау; 

-  мемлекеттік жастар саясатының негізі бағыттарын айқындайтын балалар 

мен жастардың көкейкесті мәселелерін тиімді жеткізетін отандық және шетелдік 

қоғамдық балалар мен жастар БАҚ ұйымдарының  қызметінің тәжірибесін 

зерттеп, саралау; 

 - Қазіргі кездегі ақпараттық жүйелермен, әртүрлі қоғамдық балалар мен 

жастар БАҚ дамуы, тактикасы мен стратегиясын анықтауда қолдау көрсету; 

 - ҚР- да «Жас Медиа KZ»  балалар мен жастар қоғамдық қозғалысының 

дамуы жайлы шетелдік БАҚ өкілдерін ақпараттандырып тұру;   

 - профориентация, форум қатысушылары арасында  медианың әр түрлі 

жанр, медиалық шеберліктің негіздері бойынша кеңес беру мен мастер-  класстар 

өткізу; 

 - медиафестиваль қатысушылары арасында ашық кәсіби қатынас орнату;  

 - қоғамдық балалар мен жастар БАҚ, балалар мен жастар ортасындағы 

әртүрді медиа орталықтары жұмыстары бойынша нұсқаулықтар жасау; 

     Медиафестиваль бағдарламасында:  

 

      - «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ БАҚ- ң,  «ХХI ғасыр Балалар ақпараттық кеңістігі » 

қатысушыларының көрме-презентациясы; 

  - медиафестивальдің салтанатты ашылу және жабылу рәсімі, «Бақытты 

жұлдыз астында: жаңа әлемде біз өмір сүреміз!» концерті; 

 - ҚР балалар құқығын қорғау бойынша өкілеттілігінің, ҚР  БҒМ балалар 

құқығын қорғау комитеті, Қазақстандағы БҰҰ (ЮНИСЕФ) Балалар қоры,”Нұр 

Отан” партиясының өкілдері,  түрлі мемлекеттік және қоғамдық құқық қорғау 

органдарының өкілдері, ата- аналар,  педагогтар және т.б. қатысуымен қазіргі 

балалық шаштың  өзекті мәселелерін ақпараттық қамтамасыз ету 

ерекшелігіне арналаған «Балалар: лайықты өмірге құқылы» атты дөңгелек 

үстел; 

- «Балалардың қоғамдық ақпараттық кеңістігі: жағдайы мен даму 

перспективалары» балалар мен жастар БАҚ өкілдері, кәсіби журналистер, 

жас тілшілердің қатысуымен өтетін брифинг; 
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- кәсіби журналистика, ақпараттық менеджмент, ақпараттық ресурстар 

негіздері бойынша медиафестиваль қатысушыларына арналған мастер-

класстар мен шығармашылық лабораториялар; 

- Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ журналистика және политология факультеті 

абитуриенттеріні, ішіне журналистика білгірлерінің ағылшын тіліндегі 

турнирі енген шығармашылық іріктеу бағдарламасы бойынша “ЖАС ТІЛШІ-

2017” шығармашылық байқауы; 

-“ЖасМедиа KZ” қоғамдық қозғалысының шығармашылық ұсынысы бойынша 

ұйымдастыру комитетінің отырыстары ; 

- «Әлем  for you” қоғамдық баспасөз-орталығының жұмысы;; 

- медиафестиваль бойынша ұсыныстарды шығару мен қабылдау; 

-«Жас тілгі-2017» және «ЖасМедиаKZ: байқауының лауреаттарын марапттау 

және «үздік балалар медиа-орталығы»,сертификаттарды және Л.Н.Гумилев 

ат. ЕҰУ журналистика және политология факультетінде оқуға шақыру 

қағаздарын табыстау.   

 

Медиафестивальге қатысу шарттары: 
 

Медиафестивальге қатысу үшін қажет: 
1.Медиафестивальге қатысу үшін  қатысушының ТАӘ, туылған жылы, жеке 

куәлігінің мәліметтері (туу туралы куәлік, жеке куәлік, шетелдіктер үшін 

төлқұжат), оқу, жұмыс орны, мекен- жайы, байланыс телефоны, редакция туралы 

мәліметтер (газет, телеарна, PR-агентство) және өтінім берушінің міндеті, 

сонымен қатар Астана қаласына келу, кету күні, уақыты жайлы ақпараттар 

(вокзал: поезд номері, вагон; сапаржай: рейс номері; әуежай: рейс номері) 

көрсетілген өтінімді Ұйымдастырушы Комитетке жолдау қажет; 
2.Ұйымдастырушы Комитетке мына мазмұндағы портфолионы ұсыну қажет 

- балалар немесе жастар қоғамдық ұйымдары БАҚ делегациясы жайлы ақпарат 

(пресс-релиз) қағазға шығарылып және электронды тасымалда жіберіледі; 

- БАҚ қызметін көрсететін фотоматериалдар, медиафестивальдің жеке 

қатысушыларының кәсіби сападағы жеке фотолары (жоғары кеңейтілген сандық 

фото) электрондық тасымалдағыштағы; 

- БАҚ қызметін көрсететін нақты істер,ақциялар, жобалар, жетістіктер жайлы 

видеоматериалдар (слайд-презентация); 

- көрмелік материалдар. 

3.Фестивальға қатысушы қоғамдық бірлестіктердің БАҚ қызметін ерекшелейтін 

Балалар мен жастар қоғамдық БАҚ делегациясының  қызметінің ерекшелігін 

көрсететін бейнелемесі (форма, эмблема, үздік белгілер, тулар және т.б.). 

4. Медиафестивальдің ашылу салтанатына ұйымдардың «Визит карточкасы» 

түріндегі презентациясы  (регламент: 3-5 мин.). 

5.Медиафестивальдің  «Жұлдызды калейдоскоп» концерттік бағдарламасы мен 

би кешіне номерлер. 

6.Медициналық анықтамалардың болуы: форма № 079  
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7.Кәмелет жасқа толмаған медиафестиваль қатысушыларын делегация 

жетекшісінің атына ата- аналардан берілген сенім хат. 

8.Медиафестивальге қатысу үшін балаларды Астана қаласына әкету мен 

делегация басшысы оның толық міндеттері көрсетілген, делегацияның тізімі 

баяндалған жоғары аймақтық органның бұйрығы. 

 

Медиафестивальге қатысу үшін 2017 жылдың 25 наурызына дейін 

сұранымдарды тапсыру қажет. 

 

Медиафестиваль ешбір қаржылық қолдаусыз, өзіндік сатып алу негізінде 

өткізілуде әрі коммерциялық жоба болып табылмайды.  

 

Медиафестивальге қатысатын әр қатысушы үшін ұйымдастыру жарнасы 5 

000 теңге (бағдарламаға қатысу,экскурсия, трансферт) бір адам үшін  тамақтану 

мен қонақ үйде тұру бір күнге  5 мың теңге. 
 

Медиафестивальдің өту орнына келу және кету (үйіне оралу) жол 

шығындары жіберуші ұйымның есебінде немесе өз есебінде (ұйымдастыру 

жарнасына кірмейді) жүргізіледі. 
 

«Жұлдыз» БҚҰО ҚБ-ң Республикалық кеңесінің мүшелері ұйымдастыру 

жарнасын төлеген жағдайда 10% жеңілдік болады  
 

      Төлем қолма-қол ақшасыз келесі реквизитке жасау керек: 

         «Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдастарының одағы” ҚБ  

020000, Көкшетау қ., Абай көшесі, 112, 207к. 

Код 18 

СТН 032600222656 

ИИК KZ276010321000017832 

БИК HSBKKZKX 

ИИН 980341000711 

«Қазақстан халық банкі» АҚ, Көкшетау қ.  

Кнп 859 
 

Колма-қол ақшасыз төленген жағдайда келгеннен соң, ұйымдастырушы 

комитетке төлем құжаттарының көшірмесін ұсыну қажет. 

 

Егерде қолма-қол есеп айырысқан жағдайда Астана қаласына медиафестивальге 

қатысуға келгеннен соң  төленеді.  

 

 

Делегацияның медиафестивальге қатысатыны, келу уақыты мен 

транспорт түрі жайлы 2017 жылдың 25 наурызына дейін төмендегі тел/факс 

бойынша хабарласыңыздар: 
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Астана қ. 8 (717 2) 217 422; 

 Көкшетау қ: 8 (716 2) 721226, сонымен қатар  мына ұялы тед.бойынша: 

8 701 533 70 28 Елена Александровна Дмитриенко,  8 705 226 56 02 

Александр Сергеевич Пятков. 
 

 немес электронды пошта бойынша: sdoozhuldyz@mail.ru,  dea_ast@mail.ru.   

 

Анықтама алу үшін медиафестивальді ұйымдастырушы комитетке 

төмендегі телефондарға хабарласуларыңызға болады: 
  

 

«Жұлдыз» балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы” қоғамдық 

бірлестігі, оның жобалары мен 2017 жылғы жоспарлары туралы  ақпаратты 

www.zhuldyz.kz сайтынан алуға болады.                                                                           

 

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫ КОМИТЕТ. 
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