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НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

Қазақстан Республикасының барлық балалар қоғамдық ұйымдары мен 

бірлестіктері!  

"Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы 2018 жылы 11-14 

мамыр аралығында "Бурабай" курорттық зонасында "РУХАНИ 

ЖАҢҒЫРУ" бағдарламасы бойынша Қазақстан Республикасы балалар 

қоғамдық қозғалыстары консолидациясының "ҚАЗАҚСТАН, БІЗ 

СЕНІҢ БАЛАЛАРЫҢБЫЗ! БІЗГЕ ЖАҢА ӘЛЕМДЕ ӨМІР СҮРУ 

ҚАЖЕТ!" форумын (балалар қоғамдық ұйымдары көшбасшыларының 

слетін) өткізеді.   

 

Қатысуға барлық жас қазақстандықтарды, ересектерді, балалық 

шақтың барлық достарын, Отан, Мейірімділік пен Әділдік игілігі үшін 

өзінің азаматтық көзқарасын білдіріп және балалар қоғамдық 

қозғалысының қолдау көрсеткісі келетіндерді шақырамыз!   

 

Форум шеңберінде балалар әлеуметтік жобалары мен 

шығармашылығының «Біз - Супер Star – ЖАСТАР!» фестивалі өтеді. 

 

      Форумды ұйымдастырушы Комитет. 
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Қазақстан Республикасы балалар қоғамдық қозғалысы 

консолидациясының форумын өткізу 

тұжырымдамасы 
  
 

 Форумның жауапты ұйымдастырушысы: «Жұлдыз» балалар 

қоғамдық ұйымдарының Одағы  «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» бағдарламасы 

жобаларын басқарушы Орталық Кеңсесінің Қазақстандағы балалар 

әлеуметтік бастамалары мен балалар қоғамдық қозғалысын дамыту жөніндегі 

Үйлестіруші кеңестің, Ақмола облысы білім басқармасының 

ұйымдастырушылық-идеологиялық қолдауымен. 

  

 Өткізу мерзімі: 11 - 14 мамыр 2018 жыл. 

  

 Өткізу орны: «Звездный» балалар сауықтыру орталығы (Ақмола 

облысы, Бурабай ауданы, Қатаркөл п.). 

 

Қатысушылар:  

 Қазақстан Республикасы балалар қоғамдық ұйымдары мен балалар 

қоғамдық қозғалыстарының көшбасшылары;  

 балалар шығармашылық бірлестіктерінің белсенділері (мектеп 

оқушылары мен колледж студенттерінің КТК командалары, түрлі жанрдағы 

балалар субмәдениеті жобаларының қатысушылары: Break-dance, Hip-Hop, 

Rap, Профи KZ, Арт-профи және басқ.; 

 балалар қоғамдық бірлестіктерінің, жалпы білім мектептері мен 

қосымша білім беру жүйелерінің оқушылық өзін өзі басқарудың тәлімгерлері 

мен үйлестірушілері. 

 

  Шақырылғандар: 

 ҚР БҒМ БҚҚК, МПРжГО, басқа мүдделі ведомствалар мен 

ұйымдардың өкілдері; 

 БҰҰ (ЮНИСЕФ) Балалар қорының өкілдері 

 қосымша білім беру педагогтары, балалар демалысын, жазғы 

демалысты ұйымдастырушылар;  

 психологтар, әлеуметтік педагогтар; 

 балалар қоғамдық қозғалысын зерттеушілер; 

 ата-аналар; 

 БАҚ. 

 

Форумның ұраны: «Рухани жаңғыру: біз - Қазақстанның қатысуы, 

консолидациясы, бірлігі мен гүлденуі үшінбіз!» 
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 Форумның мақсаттары: 

 

 балалар қоғамдық қозғалысын белсенділендіру, балалардың мемлекет 

пен қоғам өміріне қатысуына бағытталған балалар әлеуметтік бастамаларын 

қолдау, адамгершілік, патриотихм, толеранттылық, азаматтық өзін түсіну 

және демократиялық мәдениет негіздерін тәрбиелеу, Қазақстан 

Республикасының қазіргі кезеңдегі балалар қоғамдық қозғалысының 

миссиясына, мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес "Рухани жаңғыру" 

бағдарламасы негізінде балалар қоғамдық қозғалысын дамыту;  

  «Мәнгілік   ел» идеологиясы негізінде 2013 жылы желтоқсанда 

Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаевтің бастамасымен болған БҰҰ 

мәдениетттерді жақындастырудың онжылдығы бағдарламасының 

шеңберінде балалар қоғамдық қозғалысының консолидациясы. 

 Қазақстан Республикасы балалар қоғамдық ұйымдарының қызметін 

үйлестіру; 

 балалар қоғамдық қозғалысын ұйымдастырушылық-әдістемелі кқолдау 

үшін, балалар қоғамдық ұйымдарының қызметін кадрлық және ғылыми-

әдістемелік қамтамасыз етуге әрекетті жүйені құру. 

 

Форумның міндеттері: 

 

1. Балалар қоғамдық қозғалысын белсенділендіру, "Ррухани жаңғыру" 

бағдарламасы негізінде мемлекет пен қоғамның өіміріне қатысуға 

бағытталған балалар әлеуметтік бастамаларын қолдау. 

2. Өңірлік балалар қоғамдық құрылымдарымен ұсынылған БҰҰ 

"Балалар құқығы туралы" Конвенциясына сәйкес балалардың мемлекет пен 

қоғам өміріне қатысуы тәжірибесін талдау. 

3. Балалар қоғамдық қозғалысын ақпараттық қолдаудың кең желісін 

құру. 

4. Жастар субмәдениетінің, кәсіби шеберлігі мен балалардың 

әлеуметтік жобаларын өнімді насихатталуының қазіргі бағыттарын дамыту. 

5. Ауылдық жерлерде тұратын балалардың шығармашылық тұрғыдан 

жүзеге асырылуы үшін қолайлы жағдайлар жасау. 

6. Салауатты өмір салтын насихаттау және кәмелетке толмағандардың 

құқық бұзушылықтарын алдын алу. 

5. Өңірлік балалар және жастар қоғамдық құрылымдарының арасындағы 

жемісті ынтымақтастықты дамыту мен нығайту. 

6. Балалар қоғамдық құрылымдарының тәлімгерлерін, балалар 

қозғалысының үйлестірушілерін, әдіскерлерді өнімді жұмыс 

технологияларына оқыту. 
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  Фестиваль бағдарламасында қарастырылған: 

 

 салтанатты ашылу рәсімі: қатысушылар мен БЖҚБ қызметінің шеруі 

мен "Қазақстан, біз сенің балаларыңбыз!  Бізге жаңа әлемде өмір сүру 

қажет!" визит карточкасы түріндегі ұсынымы; 

 балалар және жастар қоғамдық ұйымдары тәжірибесінің, тиімді 

жұмсы технологияларының «Рухани жаңғыру: бізге жаңа әлемде өмір сүру 

қажет!» көрме-презентациясы; 

 делегаттардың сөз сөйлеуімен (өз қоғамдық бірлестінің қызметі 

туралы слайд-презентация) «Рухани жаңғыру: біздің жетістіктер мен 

мүмкіндіктер» дөңгелек үстелі;  

 Қзақастан балалар қоғамдық қозғалысының көшбасшылары Кеңесі мен 

үйлестіруші кеңесінің бірлескен отырысы; 

 Тәлімгерлер шеберлігі мектебі (ТШМ); 

 БҚҰ тәлімгерлері, әдіскерлері мен үйлестірушілері арасында 

«БАЛАЛЫҚ ШАҚ ШТУРМАНЫ» байқауы: 

 форум үндеулері мен қорытынды құжаттарды қабылдау; 

 шебер сыныптар, тренингтер: тәжірибе алмасу, технологиялар мен 

озық тәжірибе мекенжайларымен бөлісу; 

  «Жыл көшбасшысы - 2018» байқауы; 

 әлеуметтік маңызды идеялар мен инновациялық жобалардың байқауы; 

  «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ активтерінің есептік-іріктеу жиыны; 

 «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ кубогына КТК-фестиваль ақтық мәресі; 

 түлектерді құрмет тұтуға арналған «Жұлдыз» БҚҰО ҚБ "Ақ жол, 

жұлдыздар!"жұлдызды Бал – маскарады; 

 салтанатты жабылу рәсімі, қатысу сертификаттарын ұсыну, "Жұлдыз" 

БҚҰО ҚБ арнайы төсбелгілерімен: «Золотая звезда «Балалар үшін», 

«Лидер», «Тәлімгер KZ» белгілерімен, байқау жеңімпаздарын 

дипломдармен және грамоталармен, бағалы сыйлықтармен марапаттау. 

 

Балалар қоғамдық ұйымдарының көшбасшылары әзірлеуі тиіс: 

 

а)  2017-2018 оқу жылында әрекет еткен "Жқлдыз" БҚҰО 

Республикалық Кеңесінің мүшелері: шығармашылық слайд - "Біз - бір 

топпыз!" тақырыбында есеп; 

б) жұмыс тәжірибесін көрсетуге және тәжірибе бөлісу үшін 

бейнематериалдар; өз өңіріндегі БҚҰ тәжірибесі туралы "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ 

БАҚ мақаланы; 

в) "Жыл көшбасшысы -2018" байқауына үміткердің кандидатурасын 

және алдағы жылға БҚҰ қызметінің бағдарламасын; 

г) әдістемелік ұсыныстар, әлеуметтік маңызды жобалардың 

тұжырымдамаларын. 
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№1-қосымша 

Форумға қатысу шарттары 

 

Форумға қатысу өтінімін қоғамдық ұйымды, қатысушы мен басшысының 

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

жетекшінің жұмыс орны мен лауазымын, байланысу және үй мекенжайын 

көрсетіп, Ұйымдастырушы Комитетке 2018 ж. 10 мамырынан кешіктірмей 

жолдау қажет.  

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

мекенжайларына немесе 020000, Көкшетау қ., Абай к-сі, 112 үй, 207-каб., 

"Жұлдыз" балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы"ҚБ пошталық 

мекенжайына жолдау қажет.  
 

Форумды (слетті) қаржыландыру 

Форум ешбір қаржылық қолдаусыз  "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ жеке 

өаржысының есебінен және оның қатысушыларының тамақтану мен 

тұру орнын төлемімен ерікті ұйымдастырушылық жарналарының 

есебінен өткізіледі. 

Слеттің әрбір қатысушысынан ерікті ұйымдастырушылық жарна –

4000 теңге. Слет қатысушысының тамақтану және тұру орнының 

бағасы тәулігіне бір адамға 4000теңге. 

 

Ұйымдастырушылық жарналар төлемі "Жұлдыз" БҚҰО ҚБ мына 

реквизиттер бойынша қолма-қол есепсіз жүргізіледі: 

"Жұлдыз"балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы" ҚБ 

020000, Көкшетау қ, Абайк-сі,112а, каб.207. 

СТН032600222656  

ЖСКKZ276010321000017832 

"Қазақстан Халық банкі"АҚ Ақмола ОФ. Көкшетау қ. 

БСКHSBKKZKX 

 БИН040840005670 

 Код18 

 КНП 859 
 

Жол шығындарының, тамақтану, тұру орнының және слетке 

қатысушылардың барлық санаттарының ұйымдастырушылық салымының 

төлемі іссапарға жіберуші ұйымдардың, ата-аналар мен спонсорлық 

қаражаттың есебінен.  
 

Анықтамалар мен форумға қатысты барлық мәселелер бйынша мына 

телефондарға хабарласыңыз: Астана қ. 8(8(7172)441192, Көкшетау 

қ.:8(7162)502591, ұялы тел. 87015337028 (Елена Александровна 

Дмитриенко), 87052265602 (Пятков Александр Сергеевич). 

"Жұлдыз"балалар қоғамдық ұйымдарының Одағы" ҚБ қызметімен 

www.zhuldyz.kz сайтында танысуға болады. 
 

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫКОМИТЕТ 

mailto:sdoozhuldyz@mail.ru
mailto:dea_ast@mail.ru

