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Тұжырымдаманы Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің 
қолдауымен «Жастар» ғылыми-зерттеу орталығы Жастар қызметкерлері қауымдастығымен 
бірлесіп әзірлеген.

Басылым тегін таратылады. Ақпаратты қайта басып шығару, дәйексөз алу және өзгеше 
пайдалану жағдайында аталмыш тұжырымдамаға сілтеме жасау міндетті.

Осы құжат «Jastar belgisi» жастар орталықтары үшін сапа белгісі» бағдарламасының 
толық сипаттамасын қамтиды. 

Концепция разработана Научно-исследовательским центром «Молодежь» совместно 

Данный документ содержит подробное описание программы «Знак качества для 
молодежных центров «Jastar belgisi».

c Сообществом молодежных работников при поддержке Министерства информации и 
общественного развития Республики Казахстан.

Издание распространяется бесплатно. При перепечатке, цитировании и ином 
использовании информации ссылка на данную публикацию обязательна. 

2



М
А

З
М

Ұ
Н

Ы
ГЛОССАРИЙ

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

САПА БЕЛГІСІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

САПА БЕЛГІСІНІҢ ДЕҢГЕЙЛЕРІ

ҮМІТКЕР-ОРТАЛЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА

ӨТІНІМДЕРДІ БЕРУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

«ЖАСТАР ОРТАЛЫҚТАРЫНА АРНАЛҒАН САПА БЕЛГІСІН» АЛУ ҮШІН 
ЖАСТАР РЕСУРСТЫҚ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН БАҒАЛАУ ҚҰРАЛЫ

4

5

6

7

8

9

10

3



Мемлекеттік жастар саясаты мектебі – Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігі мен «Жастар» ғылыми-зерттеу орталығының жастармен жұмыс жөніндегі мамандардың 
біліктілігін арттыруға бағытталған арнаулы білім беру бағдарламасы 

Жұмыс сапасын сарапшылық бағалау – жастар ресурстық орталықтарының жұмыс сапасын 
жеті өлшем бойынша сырттай бағалау. Бағалауды арнайы дайындықтан өткен сарапшылар жүргізеді 

«Jastar belgisi» жастар орталықтары үшін сапа белгісі – жастармен сапалы жұмысты 
қамтамасыз ететін жастар ресурстық орталықтарын қолдау құралы. Осы бастамаға Қазақстанның 
жастар ресурстық орталықтары қатысады 

Жастар ресурстық орталығы – ақпараттық және консультациялық сүйемелдеу, өмірлік 
дағдыларға үйрету, жастар бастамаларын қолдау және жастардың қажеттіліктері негізінде жобалар 
мен бағдарламаларды іске асыру арқылы жастармен тікелей жұмыс жасайтын ұйым 

«Жастар» ғылыми зерттеу орталығы –  ғылыми зерттеулер жүргізетін және мемлекеттік жастар 
саясатының іске асырылуын әдістемелік  қамтамасыз ететін ұйым

Үміткер-орталық – Сапа белгісін алуға үміткер жастар ресурстық орталығы

Ұлттық жастар орталықтары лигасы – Сапа белгісін алған жастар ресурстық орталықтарының 
бейресми қауымдастығы 

ГЛОССАРИЙ
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1. «Jastar belgisi» жастар орталықтары үшін сапа белгісі» бағдарламасы (бұдан әрі – бағдарлама) 
даму әлеуеті бар және өз қызметін жаңғыртуға тырысатын жастар ресурстық орталықтарын қолдауға 
бағытталған.

2. Бағдарламаның мақсаты – жастар үшін сапалы қызметтер көрсететін және өзінің тәжірибесін 
басқа орталықтарға тарататын жастар ресурстық орталықтарының республикалық желісін құру.

1) үміткер-орталықтарға арналған дайындық бағдарламасы;
2) жастар ісі сапасының өлшемдеріне сай келетін жастар орталықтарына берілетін Сапа белгісі;

1) жастар ресурстық орталықтары жұмысының сапасын бағалау;
3. Бағдарламаның міндеттері:

2) өзінің жұмыс сапасын арттырғысы келетін жастар ресурстық орталықтары қызметкерлері 
мен белсенділерінің біліктілігін арттыру;

3) көрсетілетін қызметтердің сапасын қамтамасыз ететін жастар ресурстық орталықтарын 
көтермелеу;

4) жастар ресурстық орталықтарының ынтымақтастығын және өзара тәжірибелермен 
алмасуын қамтамасыз ету.

4. Бағдарлама үш құрамдас бөлімнен құрады:

3) Сапа белгісінің бірінші деңгейін алған жастар ресурстық орталықтары кіретін Ұлттық жастар 
орталықтары лигасын құру және оның қызметін қамтамасыз ету.

5. Бағдарламаға облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қаласының, облыстық 
маңызы бар қалалар мен аудандардың жастар ресурстық орталықтары өз қалаулары бойынша 
қатысады. 

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

4. Бағдарлама үш құрамдас бөлімнен құрады:

4) жастар ресурстық орталықтарының ынтымақтастығын және өзара тәжірибелермен 
алмасуын қамтамасыз ету.

1) үміткер-орталықтарға арналған дайындық бағдарламасы;

3) көрсетілетін қызметтердің сапасын қамтамасыз ететін жастар ресурстық орталықтарын 
көтермелеу;

2) өзінің жұмыс сапасын арттырғысы келетін жастар ресурстық орталықтары қызметкерлері 
мен белсенділерінің біліктілігін арттыру;

3. Бағдарламаның міндеттері:
1) жастар ресурстық орталықтары жұмысының сапасын бағалау;

3) Сапа белгісінің бірінші деңгейін алған жастар ресурстық орталықтары кіретін Ұлттық жастар 
орталықтары лигасын құру және оның қызметін қамтамасыз ету.

5. Бағдарламаға облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қаласының, облыстық 
маңызы бар қалалар мен аудандардың жастар ресурстық орталықтары өз қалаулары бойынша 
қатысады. 

2) жастар ісі сапасының өлшемдеріне сай келетін жастар орталықтарына берілетін Сапа белгісі;

2. Бағдарламаның мақсаты – жастар үшін сапалы қызметтер көрсететін және өзінің тәжірибесін 
басқа орталықтарға тарататын жастар ресурстық орталықтарының республикалық желісін құру.

1. «Jastar belgisi» жастар орталықтары үшін сапа белгісі» бағдарламасы (бұдан әрі – бағдарлама) 
даму әлеуеті бар және өз қызметін жаңғыртуға тырысатын жастар ресурстық орталықтарын қолдауға 
бағытталған.

2. САПА БЕЛГІСІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
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2. САПА БЕЛГІСІНІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

3) елдегі басқа жастар ресурстық орталықтарына өзінің үздік тәжірибесін тарату;

5) осы орталықтар базасында халықаралық, республикалық және өңірлік ісшаралар өткізу;

9. Сапа белгісі алғашқы кезеңде үш жылға беріледі. Осы аралықта жастар ресурстық 
орталығынан белгіленген өлшемдерге сәйкес болу күтіледі.

4) жастар ісі сарапшылары мен тренерлері тарапынан сарапшылық және әдістемелік қолдау;

8. Жаңа жастар ресурстық орталықтарын құрғысы келетін жергілікті атқарушы органдар өз 
орталықтарын құру кезінде Сапа белгісінің өлшемдерін басшылыққа ала алады.

6) ғимаратты безендіруде және орталықтың полиграфиялық өнімдерінде Сапа белгісінің 
визуалдық суретін қолдану.

6. Жастар орталықтарына Сапа белгісін беру осы орталықтар жүйелі деңгейде жастар үшін 
сапалы қызметтерді көрсетеді дегенді білдіреді. 

2) Ұлттық жастар орталықтары лигасы жұмысына қатысу. Ұлттық жастар орталықтары лигасы 
жыл сайын жиналады және жастар ресурстық орталықтары жұмысының сапасын арттыру 
мәселелерін қарастырады; 

7. Сапа белгісі берілген жастар орталықтарына келесі мүмкіндіктер қарастырылады:
1) қызметтерін республикалық БАҚ-та жариялау арқылы жастар ресурстық орталықтарын 

ақпараттық қолдау;

6



3. САПА БЕЛГІСІНІҢ ДЕҢГЕЙЛЕРІ

10. Жастар ресурстық орталықтарының көрсетілген өлшемдерге сәйкес болуына байланысты 
Сапа белгісі келесі 3 деңгей бойынша берілетін болады:

- орталықтың штаты жастармен жұмыс жасау үшін қажетті қабілеттерге ие қызметкерлерден 
тұрады;

- орталық өз тұжырымдамалары мен бағдарламаларын әзірлеуге жастарды, жастар ұйымдары 
мен қозғалыстарын қатыстырады;

- орталық қызмет көрсетуге және клиентке бағдарланған;

11. Жастар ресурстық орталықтарының жоғарыда көрсетілген өлшемдерге сәйкестігін үміткер-
орталықтарға арналған дайындық бағдарламасы кезінде «Жастар» ҒЗО және «Жастар қызметкерлері 
қауымдастығы» ҚБ сарапшылары анықтайды. 

- орталық әралуандықты және адамның қадір-қасиетін сақтайтын қауіпсіз жұмыс жағдайын 
ұсынады;

- орталықтың басты мақсаты – жастар және жастар ісіне қызмет ету;

- орталық аудандық және қалалық орталықтарының жұмысын үйлестіруді қамтамасыз етеді 
(облыстық орталықтар үшін). 

- орталықта қатысушылардың әртүрлі топтарымен жастар іс-шараларын өткізуге бейімделген 
ең төмеңгі инфрақұрылым бар;

- орталықтың штаты жастармен жұмыс жасау үшін қажетті қабілеттерге ие қызметкерлерден 
тұрады;

- орталықтың басты мақсаты – жастар және жастар ісіне қызмет ету;

- орталықтың штаты жастармен жұмыс жасау үшін қажетті қабілеттерге ие қызметкерлерден 
тұрады;

- орталықта қатысушылардың әртүрлі топтарымен жастар іс-шараларын өткізуге бейімделген 
ең төмеңгі инфрақұрылым бар;

- орталық әралуандықты және адамның қадір-қасиетін сақтайтын қауіпсіз жұмыс жағдайын 
ұсынады;

- орталықта қатысушылардың әртүрлі топтарымен жастар іс-шараларын өткізуге бейімделген 
ең төмеңгі инфрақұрылым бар;

1)  (визуалдық сурет: алтын түстегі Сапа белгісі) – Сапа белгісінің барлық жеті-сегіз бірінші деңгей
өлшемдеріне сәйкес болу:

2)  (визуалдық сурет: күміс түстегі Сапа белгісі) – Сапа белгісінің төрт-бес екінші деңгей
өлшемдеріне сәйкес болу:

3)  (визуалдық сурет: қола түстегі Сапа белгісі) – Сапа белгісінің үш-төрт үшінші деңгей
өлшемдеріне сәйкес болу:

- орталық аудандық және қалалық орталықтарының жұмысын үйлестіруді қамтамасыз етеді 
(облыстық орталықтар үшін). 

- орталықтың басты мақсаты – жастар және жастар ісіне қызмет ету;

- орталық аудандық және қалалық орталықтарының жұмысын үйлестіруді қамтамасыз етеді 
(облыстық орталықтар үшін). 

- орталық жастар ісінің сапасын дамытуға жәрдемдеседі;
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4. ҮМІТКЕР-ОРТАЛЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА

Сарапшылық бағалау нәтижелері бойынша неғұрлым белсенді және одан әрі дамуға әлеуеті бар 
ЖРО-лар іріктелетін болады.

- үй тапсырмасын жергілікті жерлерде қашықтан орындау – тренингке дейін 10 күн ішінде;

2) Әрбір ЖРО-ның жұмыс сапасын арттыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын әзірлеу. Сарапшылық 
бағалау барысында алынған ақпаратқа негізделе отырып, әр ЖРО командасы ЖРО миссиясына және 
нысаналы топтың қажеттіліктеріне сәйкес жұмыс сапасын арттыру бойынша жеке іс-қимыл 
жоспарын әзірлейді.

3) Мемлекеттік жастар саясаты мектебі шеңберінде ЖРО қызметкерлері мен белсенділерін 
(жастар ұйымдары мен өзін-өзі басқару органдары белсенділері) оқыту. Мемлекеттік жастар саясаты 
мектебі келесі іс-шараларды қамтиды:

- жастар ресурстық орталықтарының қызметкерлерін және жастар өзін – өзі басқару 
органдарының және жастар ұйымдарының активін онлайн оқыту – тренингтерге дейін 2 ай ішінде;

13. Үміткер-орталықтарға арналған бағдарлама келесі іс-шараларды қамтиды:
1) Сапа белгісін алуға үміткер ЖРО үшін жұмыс сапасын алғашқы сарапшылық бағалау. 

Сарапшылық бағалау ЖРО қызметкерлерімен, жергілікті атқарушы органдардың басшылығымен 
және нысаналы топтардың және мүдделі тараптардың жекелеген өкілдерімен бағалау құралы (1 
қосымша) бойынша сұхбат негізінде жүргізілетін болады.

12. Сапа белгісін алуға үміткер Жастар ресурстық орталықтары жұмыс сапасын сарапшылық 
бағалау, жеке оқыту, тәлімгерлік және басқа да әдістемелік көмектерден тұратын дайындау 
бағдарламасына қатысады.

Мемлекеттік жастар саясаты мектебі нәтижелері бойынша үміткер-орталықтар Жастар 
ресурстық орталықтарының жұмыс бағдарламасын әзірлейтін болады.

Ұйымдық дамуда жақсы көрсеткіштер көрсеткен және сапа өлшемдеріне сәйкес келетін Жастар 
ресурстық орталықтарына Жастар орталықтарына арналған сапа белгісі  беріледі.

- жастар ресурстық орталықтары қызметкерлері мен жастардың өзін-өзі басқару органдары 
және жастар ұйымдарының ішінен белсенділер үшін топтық семинар-тренингтер;

- практика кезеңі: тренингтен кейін 2-3 ай ішінде жастар ресурстық орталықтары 
бағдарламаларын іске асыруды бастау.

4) жұмыс сапасын қорытынды сараптамалық бағалау және белгі беру немесе оны беруден бас 
тарту. Дайындық бағдарламасының соңында жастар ісінің сапасын дамыту саласындағы қол 
жеткізілген нәтижелерге сарапшылық бағалау жүргізілетін болады.
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5. ӨТІНІМДЕРДІ БЕРУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

- орындалу кезеңін қоса алғанда, соңғы үш жылда аяқталған жобалар, нысаналы бенефициарлар 
және қол жеткізілген нәтижелердің қысқаша сипаттамасы.

Егер қосымша ақпарат немесе өтінімдер бойынша түсініктемелер талап етілсе, өтінім беруші 
(өтінім берушілер) жазбаша түрде хабардар етіледі және оған қосымша ақпарат және/немесе 
құжаттама беру ұсынылады.

- 2,5 см өрісі бар А4 форматты қағаз;

2) өтініш хат – көп дегенде үш (3) бет:

- белсенді жобалар/ағымдағы іс-шаралар, оның ішінде орындау кезеңі, бенефициарлар және 
бүгінгі күні қол жеткізілген нәтижелердің қысқаша сипаттамасы

- мақсатты топ пен мақсатты топпен жұмыс істеу жөніндегі стратегияның сипаттамасы

1) мұқаба бет, оған мыналар кіреді: үміткер-ұйымның атауы; заңды мәртебесі; байланыстағы 
тұлғаның аты; электрондық пошта мекенжайы; телефон нөмірі және ұйымның мекенжайы.

16. Өтінімнің барлық құжаттары келесі ұсынымдарға сәйкес болуы тиіс:

14. Бағдарламаға жастар ресурстық орталықтары өз өтінімдері негізінде қатыса алады.

- Times New Roman шрифтін пайдаланыңыз, шрифт өлшемі 12, бір аралықпен;

- ұйымның миссиясын баяндау

15. Өтінімдер электрондық пошта арқылы жіберілуге және мынадай құжаттарды қамтуға тиіс:

- мәтін doc немесе docx. форматта сақталған;

- бет лимитін ұстаныңыз.

17. Барлық мүдделі үміткерлер өз өтініштерін  электрондық мекен-жайы jroaqb@eljastary.kz  
бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде беруі тиіс. 
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6. ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР

19. «Жастар» ҒЗО Жастар ресурстық орталықтарын әдіснамалық қамтамасыз ету басқармасы 
бағдарламаны ақпараттық және консультативтік тұрғыда сүйемелдейді. 

18. Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Жастар және отбасы 
істері комитетінің қолдауымен  бағдарламаның ұйымдастырушылары - «Жастар» ғылыми-зерттеу 
орталығы және «Жастар қызметкерлері қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі.



Сапа белгісін тағайындау жеті өлшем бойынша сапалық бағалау арқылы жүзеге асырылады.
Осы өлшемдер жастар ресурстық орталықтарының жастарға арналған ұсыныстарын жетілдіруге 
жәрдемдеседі.

«Jastar belgisi» жастар орталықтары
үшін сапа белгісі» бағдарламасының 

Тұжырымдамасына қосымша

(Мемлекеттік жастар саясаты туралы Заң, ЖРО туралы Үлгілік ереже және
жастар орталықтарына арналған Еуропа Кеңесінің Сапа белгісінің негізінде дайындалған)

«ЖАСТАР ОРТАЛЫҚТАРЫНА АРНАЛҒАН САПА БЕЛГІСІН» АЛУ ҮШІН ЖАСТАР РЕСУРСТЫҚ 
ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН БАҒАЛАУ ҚҰРАЛЫ  
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«JASTAR BELGISI» 
ЖАСТАР ОРТАЛЫҚТАРЫ ҮШІН САПА БЕЛГІСІ» БАҒДАРЛАМАСЫ

ҚАЙДАН ШЫҚТЫ?

«Еуропа кеңесінің 
Жастар орталықтар үшін 
сапа белгісі» бастамасы

• Жастар қызметкерлері 
қауымдастығы мен Атырау облысы 

жастар саясаты мәселелері басқармасының 
бірлескен жобасы, 2019 ж.

Украина Жастар және спорт 
министрлігінің жастар 

орталықтары үшін сапа өлшемдері

БАҒДАРЛАМА - Даму әлеуеті бар және өз қызметін жаңғыртуға тырысатын 
жастар ресурстық орталықтарын қолдауға бағытталған

МАҚСАТЫ: Жастар үшін сапалы қызметтер көрсететін және өзінің тәжірибесін 
басқа орталықтарға тарататын жастар ресурстық орталықтарының 
республикалық желісін құру

ҚҰРЫЛЫМЫ: 1) Үміткер-орталықтарға арналған дайындық бағдарламасы

2) Жастар ісі сапасының өлшемдеріне сай келетін жастар орталықтарына 
     берілетін Сапа белгісі

3) Сапа белгісін алған жастар ресурстық орталықтары кіретін   
     Ұлттық жастар орталықтары лигасын құру және оның қызметін 
     қамтамасыз ету

«Jastar belgisi» жастар орталықтары үшін сапа белгісі  - жастармен сапалы жұмысты 
қамтамасыз ететін жастар ресурстық орталықтарын қолдау құралы. 

БІРІНШІ (АЛТЫН) ДЕҢГЕЙ
Сапа белгісінің барлық жеті-сегіз 
өлшемдеріне сәйкес болу 

ЕКІНШІ (КҮМІС) ДЕҢГЕЙ
Сапа белгісінің төрт-бес 
өлшемдеріне сәйкес болу 

ҮШІНШІ (ҚОЛА) ДЕҢГЕЙ
Сапа белгісінің үш-төрт
өлшемдеріне сәйкес болу

1) Орталықтың басты мақсаты – жастар жəне жастар ісіне қызмет ету

3) Орталық əралуандықты жəне адамның қадір-қасиетін с ақтайтын қауіпсіз жұмыс жағдайын ұс ынады
4) Орталықта қатысушылардың əртүрлі топтарымен жастар іс-шараларын өткізуге бейімделген ең төменгі инфрақұрылым 

бар
5) Орталық өз тұжырымдамалары мен бағдарламаларын əзірлеуге жастарды, жас тар ұйымдары мен қозғалыстарын 

қатыстырады
6) Орталық жас тар ісінің с апасын дамытуға жəрдемдеседі
7) Орталық қызмет көрсетуге жəне клиентке бағдарланған

2) Орталықтың штаты жастармен жұмыс жасау үшін қажетті қабілеттерге ие қызметкерлерден тұрады

8) Орталық аудандық жəне қалалық орталықтарының жұмысын үйлестіруді қамтамасыз етеді (облыстық орталықтар үшін)

4) Орталықта қатысушылардың əртүрлі топтарымен жастар іс-шараларын өткізуге бейімделген ең төменгі 
инфрақұрылым бар

5) Орталық аудандық жəне қалалық орталықтарының жұмысын үйлестіруді қамтамасыз етеді (облыстық орталықтар 
үшін)

1) Орталықтың басты мақсаты – жастар жəне жастар ісіне қызмет ету

3) Орталық əðàëóàíäûқòû жəне адамның қадір-қасиетін сақтайтын қауіпсіз жұмыс жағдайын ұсынады
2) Орталықтың штаты жастармен жұмыс жасау үшін қажетті қабілеттерге ие қызметкерлерден тұрады

2) Орталықтың штаты жастармен жұмыс жасау үшін қажетті қабілеттерге ие қызметкерлерден тұрады
3) Орталықта қатысушылардың əртүрлі топтарымен жастар іс-шараларын өткізуге бейімделген ең төмеңгі 

инфрақұрылым бар
4) Орталық аудандық жəне қалалық орталықтарының жұмысын үйлестіруді қамтамасыз етеді (облыстық орталықтар 

үшін)

1) Орталықтың басты мақсаты – жастар жəне жастар ісіне қызмет ету

!Бағдарламаға жастар ресурстық орталықтары 
өз қалаулары бойынша қатысады. 
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Жастар ресурстық орталықтарының осы өлшемдерге сәйкестігін үміткер-орталықтарға 
арналған дайындық бағдарламасы кезінде «Жастар» ҒЗО және Жастар қызметкерлері 
қауымдастығы сарапшылары анықтайды !

Үміткер-орталықтар үшін дайындық бағдарламасы

1-кезең: 
алғашқы сарапшылық бағалау

2-кезең: жұмыс сапасын 
арттыру жөніндегі іс-қимыл 
жоспарын әзірлеу 

3-кезең: Мемлекеттік жастар 
саясаты мектебі  аясында 
ЖРО қызметкерлері мен 
белсенділерін оқыту 

4-кезең: жұмыс сапасын 
қорытынды бағалау және 
белгі беру немесе оны беруден 
бас тарту

Өту кезеңі: 1ай

Мақсаты: жастар ресурстық 
орталықтарының бастапқы 
деңгелерін анықтау және одан 
әрі қарай жұмыс сапасын 
арттыру бойынша ұсыныстар 
беру

Мақсаты: жастар ресурстық 
орталықтарының әрі қарай 
жұмыс сапасын арттыру 
бойынша іс-әрекеттерін 
жоспарлау

Мақсаты: жастар ресурстық 
орталықтарының 
қызметкерлерінің біліктілігін 
арттыру

Мақсаты: жұмыс сапасының 
даму деңгейін және Сапа 
белгісі тағайындалатын жастар 
орталықтарын анықтау 

Сарапшылық бағалау ЖРО 
қызметкерлерімен, жергілікті атқарушы 
органдардың басшылығымен және 
нысаналы топтардың және мүдделі 
тараптардың жекелеген өкілдерімен 
бағалау құралы бойынша сұхбат негізінде 
жүргізіледі

Сарапшылық бағалау барысында 
алынған ақпаратқа негізделе отырып, әр 
ЖРО командасы ЖРО миссиясына және 
нысаналы топтың қажеттіліктеріне 
сәйкес жұмыс сапасын арттыру бойынша 
жеке  іс-қимыл жоспарын әзірлейді 

Білім беру бағдарламасы келесі 
бөлімдерден тұрады: қашықтан үй 
жұмысын орындау, онлайн тренингтерге 
қатысу және практикалық кезең. 
Тренингтер нәтижесінде үміткер-
орталықтар өз жұмысының 
бағдарламасын әзірлейді және 
практикалық кезеңде оны іске асыруды 
бастаулары қажет

Дайындық бағдарламасының соңында 
жастар ісінің сапасын дамыту 
саласындағы қол жеткізілген 
нәтижелерге сарапшылық бағалау 
жүргізілетін болады. Ұйымдық дамуда 
жақсы көрсеткіштер көрсеткен және сапа 
өлшемдеріне сәйкес келетін ЖРО-ларға 
Сапа белгісі беріледі

Орталық өзінің басты мақсаты 
ретінде жастар жəне жастар 

ісіне қызмет етуді қояды

Орталықтың штаты жастармен 
жұмыс жасау үшін қажетті 

қабілеттері бар 
қызметкерлерден тұрады

Орталық əралуандық пен 
адамның қадір-қасиетін 

сыйлайтын  қауіпсіз жұмыс 
жағдайын ұсынады

Орталықтың əр түрлі 
қатысушылар топтарымен 

өткізілетін жастар іс-
шараларына бейімделген ең 
төменгі инфрақұрылымы бар

Орталық жастар жұмысының 
сапасын дамытуға 

ықпал етеді

Орталық аудандық жəне 
қалалық орталықтарының 

жұмысын үйлестіруді 
қамтамасыз етеді (облыстық 

орталықтар үшін)

көрсетуге жəне клиентке 
бағытталған

Орталық қызмет Орталық  өз 
тұжырымдамалары мен 

бағдарламаларын əзірлеуге 
жастардың, жастар ұйымдары 

мен қозғалыстарының 
қатысуын қамтамасыз етеді

Өту кезеңі: 15 күн Өту кезеңі: 3 ай Өту кезеңі: 1ай
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Знак качества для молодежных центров «Jastar belgisi» – инструмент для поощрения 
молодежных ресурсных центров, обеспечивающих качественную работы с молодежью. В данной 
инициативе участвуют   молодежные ресурсные центры регионов Казахстана 

Молодежный ресурсный центр – организация, осуществляющая непосредственную работу с 
молодежью через информационное и консультационное сопровождение, обучение жизненным 
навыкам, поддержку молодежных инициатив и реализацию проектов и программ на основе 
потребностей молодежи

Научно-исследовательский центр «Молодежь» – организация, осуществляющая научные 
исследования и методическое обеспечение реализации государственной молодежной политики

Центр-кандидат – молодежный ресурсный центр, претендующий на получение Знака качества 

Экспертная оценка качества работы – внешняя оценка качества работы молодежных 
ресурсных центров на основе семи-восьми критериев, проводимая специально подготовленными 
экспертами

Школа государственной молодежной политики – специальная образовательная программа 
Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан и Научно-
исследовательского центра «Молодежь», направленная на повышение квалификации специалистов 
по работе с молодежью

Национальная лига молодежных центров – неформальное сообщество молодежных ресурсных 
центров, получивших Знак качества

ГЛОССАРИЙ
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2. Цель программы – создание республиканской сети молодежных ресурсных центров, 
оказывающих качественные услуги для молодежи и распространение их опыта для других центров.

1. Программа «Знак качества для молодежных центров «Jastar belgisi» (далее – программа) 
направлена на поддержку молодежных ресурсных центров, обладающих потенциалом для развития и 
стремящихся модернизировать свою деятельность.

3. Задачи программы:
1) оценка качества работы молодежных ресурсных центров;
2) повышение квалификации сотрудников и актива молодежных ресурсных центров, 

стремящихся повысить качество своей работы;

4. Программа состоит из трех частей:

2) Знак качества, который присуждается молодежным ресурсным центрам, отвечающим 
предъявляемым критериям качества молодежной работы;

3) создание и обеспечение функционирования Национальной лиги молодежных центров, в 
состав которой входят молодежные ресурсные центры, получившие первый уровень Знака качества.

1) программа подготовки для центров-кандидатов;

4) обеспечение сотрудничества и обмена опытом между молодежными ресурсными центрами.

5. В программе по собственному усмотрению участвуют молодежные ресурсныец ентры 
областей, гг.Нур-Султана, Алматы и Шымкента, городов и районов областного значения.

3) поощрение молодежных ресурсных центров, обеспечивающих качество предоставляемых 
услуг;

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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2. ЗНАЧИМОСТЬ ЗНАКА КАЧЕСТВА

6. Присуждение Знака качества для молодежных центров означает, что данные центры на 
системном уровне обеспечивают качественные услуги для молодежи.

1) информационная поддержка деятельности молодежных ресурсных центров через освещение 
их работы в республиканских СМИ;

7. Для молодежных центров, которым присужден Знак качества, предоставляются следующие 
возможности:

5) проведение международных, республиканских и региональных мероприятий, семинаров, 
тренингов на базе данных центров;

4) экспертная и методическая поддержка со стороны экспертов и тренеров по молодежной 
работе;

полиграфической продукции центра.
8. Местные исполнительные органы, которые планируют создать новые молодежные ресурсные 

центры, могут использовать критерий Знака качества в качестве руководства по созданию своих 
центров.

3) тиражирование и масштабирование своего передового опыта для других молодежных 
ресурсных центров;

9. Знак качества присуждается на первоначальный срок в три года, во время которого от МРЦ 
ожидается, что он будет соответствовать установленным критериям Знака качества.

6) использование визуального изображения Знака качества в оформлении помещений и

2) участие в работе Национальной лиги молодежных центров. Национальная лига молодежных 
центров будет собираться ежегодно и обсуждать вопросы повышения качества работы молодежных 
ресурсных центров;
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3. УРОВНИ ЗНАКА КАЧЕСТВА

- центр обеспечивает привлечение молодежи, молодежных организаций и движений для 
разработки своих концепций и программ;

2)  (визуальное изображение: Знак качества в серебряном цвете) – соответствие второй уровень
следующим четырем-пяти критериям Знака качества: 

- центр имеет минимальную инфраструктуру, адаптированную к проведению молодежных 
мероприятий с многообразными группами участников;

- центр предоставляет безопасные условия работы, соблюдающие многообразие и 
человеческое достоинство;

- штат Центра состоит из сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями для работы 
с молодежью;

- центр ставит в качестве своей главной цели – служение молодежи и молодежной работе;

10. На основе соответствия молодежных ресурсных центров предъявляемым критериям Знак 
качества будет присуждаться по следующим 3 уровням:

1)  (визуальное изображение: Знак качества в золотом цвете) – соответствие первый уровень
всем семи-восьми критериям Знака качества:

- штат Центра состоит из сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями для работы 
с молодежью;

- центр ставит в качестве своей главной цели – служение молодежи и молодежной работе;

- центр имеет минимальную инфраструктуру, адаптированную к проведению молодежных 
мероприятий с многообразными группами участников;

- центр имеет минимальную инфраструктуру, адаптированную к проведению молодежных 
мероприятий с многообразными группами участников;

- центр предоставляет безопасные условия работы, соблюдающие многообразие и 
человеческое достоинство;

- центр ставит в качестве своей главной цели – служение молодежи и молодежной работе;

- центр обеспечивает координацию работы районных и городских центров (для областных 
центров).

- центр ориентирован на оказание услуг и на клиента; 

- центр обеспечивает координацию работы районных и городских центров (для областных 
центров).

- центр обеспечивает координацию работы районных и городских центров (для областных 
центров).

- центр содействует развитию качества молодежной работы;

- штат Центра состоит из сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями для работы 
с молодежью;

3)  (визуальное изображение: Знак качества в бронзовом цвете) – соответствие третий уровень
следующим трем-четырем критериям Знака качества: 

11. Соответствие молодежных ресурсных центров вышеуказанным критериям определяется 
экспертами НИЦ «Молодежь» и ОО «Сообщество молодежных работников» в ходе участия 
молодежных центров в программе подготовки для центров-кандидатов.
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4. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЦЕНТРОВ-КАНДИДАТОВ

12. Молодежные ресурсные центры, претендующие на присуждение Знака качества, участвуют 
в программе подготовки, которая состоит из экспертной оценки качества работы МРЦ, 
индивидуального обучения, наставничества и другой методической помощи.

13. Программа для центров-кандидатов включает в себя следующие мероприятия:

2) Разработка плана действий по повышению качества работы каждого МРЦ. На основе 
результатов экспертной оценки, каждый молодежный ресурсный центр разработает 
индивидуальные Планы действий по повышению качества работы в соответствии с миссией центра и 
потребностям целевой группы.

По результатам экспертной оценки будут отобраны МРЦ, которые являются наиболее 
активными и имеющими потенциал для дальнейшего развития.

3) обучение сотрудников и актива МРЦ (из числа представителей молодежных организаций и 
органов молодежного самоуправления) в рамках Школы государственной молодежной политики. 
Школа государственной молодежной политики включает следующие мероприятия:

- онлайн обучение сотрудников молодежных ресурсных центров и актива органов молодежного 
самоуправления и молодежных организаций – в течение 2 месяцев до тренинга;

- кустовые семинары-тренинги для сотрудников молодежных ресурсных центров и актива из 
числа органов молодежного самоуправления и молодежных организаций;

- этап практики: старт реализации программ молодежных ресурсных центров – в течение 2-3 
месяцев после тренинга.

1) Начальная экспертная оценка качества работы для МРЦ, претендующих на присвоение Знака 
качества. Экспертная оценка будет проводиться на основе интервью с сотрудниками МРЦ, 
руководством местных исполнительных органов и представителями молодежи и заинтересованных 
сторон согласно инструменту оценки (приложение 1).

- дистанционное выполнение домашнего задания на местах – в течение 10 дней до тренинга;

По результатам Школы государственной молодежной политики центры-кандидаты 
разработают Программу работы молодежных ресурсных центров.

4) заключительная экспертная оценка качества работы и присуждение или отказ в присуждении 
Знака качества. В завершении программы подготовки будет проведена заключительная экспертная 
оценка достигнутого прогресса согласно инструменту оценки (приложение 1).

Молодежным ресурсным центрам, успешно продемонстрировавшим прогресс в развитии и 
соответствующим предъявляемым критериям качества, будет присужден соответствующий уровень 
Знака качества для молодежных центров.
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5. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И СРОКИ ПОДАЧИ

17. Все заинтересованные кандидаты должны подать заявку на одном из языков: казахском, 
русском языках по электронному адресу   с пометкой   jroaqb@eljastary.kz «JASTAR BELGISI». 

- придерживаться лимита страниц.
Если требуется дополнительная информация или разъяснения по заявкам, заявитель 

(заявители) будет уведомлен в письменной форме и ему будет предложено предоставить 
дополнительную информацию и/или документацию.

15. Заявки должны быть поданы по электронной почте и содержать следующие документы:

- активные проекты/текущие мероприятия, включая период выполнения, бенефициары и 
краткое описание достигнутых результатов на сегодняшний день;

14. Участие в программе осуществляется на основе заявок молодежных ресурсных центров.

- изложение миссии организации;

1) титульная страница, которая включает в себя: наименование центра-кандидата, 
юридический статус, имя контактного лица, адрес электронной почты, номер телефона и адрес 
организации.

- описание целевой группы и стратегии по работе с целевой группой;

16. Все документы заявки должны соответствовать следующим техническим требованиям:
- быть сохраненным в .doc или .docx формате;

2) письмо заявление – максимум три (3) страницы

- бумага формата А4 с полями 2,5 см;

- проекты, завершенные за последние три года, включая период выполнения, целевые 
бенефициары и краткое описание достигнутых результатов.

- использовать шрифт Times New Roman, размер 12, одинарный интервал;
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6. ОРГАНИЗАТОРЫ

19. Управление методологического обеспечения молодежных ресурсных центров НИЦ 
«Молодежь» обеспечивает информационное и консультационное сопровождение программы. 

18. Организаторами программы являются Научно-исследовательский центр «Молодежь» и 
общественное объединение «Сообщество молодежных работников» при поддержке Комитета по 
делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития Республики 
Казахстан.

 



Присуждение Знака качества осуществляется на основе качественной оценки по семи 
критериям. Для областных МРЦ предъявляется дополнительный один критерий. 

Соответствующие критерии придадут молодежным ресурсным центрам импульс для 
совершенствования их услуг для молодежи.

Приложение к Концепции
Программы «Знак качества
для молодежных центров

«Jastar belgisi»

(на основе Закона о государственной молодежной политике, Типового положения о 
МРЦ и Знака качества Совета Европы для молодежных центров)

ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ МОЛОДЕЖНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ «ЗНАКА КАЧЕСТВА ДЛЯ МОЛОДЕЖНЫХ ЦЕНТРОВ»
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ПРОГРАММА  «ЗНАК КАЧЕСТВА ДЛЯ МОЛОДЕЖНЫХ ЦЕНТРОВ 
«JASTAR BELGISI»

КАК ВОЗНИКЛА?

Инициатива 
«Знак качества для молодежных центров 

Совета Европы»

Совместный проект 
Сообщества молодежных работников 

и Управления по вопросам молодежной политики 
Атырауской области, 2019 г.

Критерий качества 
для молодежных центров 
Министерства молодежи 

и спорта Украины

ПРОГРАММА - Направлена на поддержку молодежных ресурсных центров, 
обладающих потенциалом для развития и стремящихся модернизировать 
свою деятельность

ЦЕЛЬ: Создание республиканской сети молодежных ресурсных центров, 
оказывающих качественные услуги для молодежи и распространение 
их опыта для других центров

СТРУКТУРА: Программа подготовки для центров-кандидатов;

Знак качества, который присуждается молодежным ресурсным центрам, 
отвечающим предъявляемым критериям качества молодежной работы;

Создание и обеспечение функционирования Национальной лиги 
молодежных центров, в состав которого входят 
молодежные ресурсные центры, получившие Знак качества.

Знак качества для молодежных центров «Jastar belgisi» - инструмент для поощрения 
молодежных ресурсных центров, обеспечивающих качественную работы с молодежью

ПЕРВЫЙ (ЗОЛОТОЙ) УРОВЕНЬ 
соответствие всем семи-восьми 
критериям Знака качества

ВТОРОЙ (СЕРЕБРЯНЫЙ) УРОВЕНЬ 
соответствие четырем-пяти 
критериям Знака качества

ТРЕТИЙ (БРОНЗОВЫЙ) УРОВЕНЬ 
соответствие трем-четырем 
критериям Знака качества

• центр обеспечивает привлечение молодежи, молодежных организаций è движений для разработки своих концепций 

• штат Центра состоит из сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями для работы с молодежью;

• центр имеет минимальную инфраструктуру, адаптированную к проведению молодежных мероприятий с 
многообразными группами участников;

и программ;

• центр ставит в качестве своей главной цели – служение молодежи и молодежной работе;

• центр предоставляет безопасные условия работы, соблюдающие многообразие и человеческое достоинство;

• центр содействует развитию качества молодежной работы;
• центр ориентирован на оказание услуг и на клиента; 
• центр обеспечивает координацию работы районных и городских центров (для областных центров).

• центр ставит в качестве своей главной цели – служение молодежи и молодежной работе;

• центр имеет минимальную инфраструктуру, адаптированную к проведению молодежных мероприятий с 
многообразными группами участников;

• центр предоставляет безопасные условия работы, соблюдающие многообразие и человеческое достоинство;
• штат Центра состоит из сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями для работы с молодежью;

• центр обеспечивает координацию работы районных и городских центров (для областных центров).

• центр имеет минимальную инфраструктуру, адаптированную к проведению молодежных мероприятий с 
многообразными группами участников;
• центр обеспечивает координацию работы районных и городских центров (для областных центров).

• штат Центра состоит из сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями для работы с молодежью;
• центр ставит в качестве своей главной цели – служение молодежи и молодежной работе;

ПРОГРАММА - Направлена на поддержку молодежных ресурсных центров, 
обладающих потенциалом для развития и стремящихся модернизировать 
свою деятельность

ЦЕЛЬ: Создание республиканской сети молодежных ресурсных центров, 
оказывающих качественные услуги для молодежи и распространение 
их опыта для других центров

СТРУКТУРА: Программа подготовки для центров-кандидатов;

Знак качества, который присуждается молодежным ресурсным центрам, 
отвечающим предъявляемым критериям качества молодежной работы;

Создание и обеспечение функционирования Национальной лиги 
молодежных центров, в состав которого входят 
молодежные ресурсные центры, получившие Знак качества.

!В программе молодежные ресурсные центры 
могут участвовать по собственному усмотрению.
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Соответствие молодежных ресурсных центров вышеуказанным критериям 
определяется экспертами НИЦ «Молодежь» и Сообщества молодежных работников 
в ходе участия молодежных центров в программе подготовки для центров-кандидатов !

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЦЕНТРОВ-КАНДИДАТОВ

1-этап: 
начальная экспертная оценка 

2-этап: разработка плана 
действий по повышению 
качества работы

3-этап: обучение сотрудников 
и актива МРЦ в рамках Школы 
государственной молодежной 
политики

4-этап: заключительная 
экспертная оценка и присуждение 
или отказ в присуждении 
Знака качества

Срок проведения: 1 месяц Срок проведения: 15 дней Срок проведения: 3 месяца Срок проведения: 1 месяц

и внесение рекомендации по 
совершенствованию 
деятельности

Цель: оценка стартовых 
возможностей каждого МРЦ 

по повышению качества 
работы МРЦ

Цель: Планирование 
дальнейших шагов 

Цель: Повышение компетенции 
сотрудников МРЦ

Цель: Определение уровня 
развития качества 
молодежной работы и МРЦ, 
имеющих право получить Знак 
качества

Экспертная оценка будет проводиться на 
основе интервью с сотрудниками МРЦ, 
руководством местных исполнительных 
органов и представителями молодежи и 
заинтересованных сторон согласно 
инструменту оценки

На основе результатов экспертной 
оценки, каждый молодежный ресурсный 
центр разработает индивидуальные 
Планы действий по повышению качества 
работы в соответствии с миссией центра 
и потребностям целевой группы.

дистанционное выполнение домашнего 
задания, онлайн тренинги и этап 
практики. 

Образовательная программа включает 
следующие мероприятия: 

По результатам Школы центры-
кандидаты разработают и начнут 
реализацию собственных программ 
работы.

В завершении программы подготовки 
будет проведена заключительная 
экспертная оценка достигнутого 
прогресса. МРЦ, успешно 
продемонстрировавшим прогресс в 
развитии и соответствующим 
предъявляемым критериям качества, 
будет присужден соответствующий 
уровень Знака качества.

Центр ставит в качестве своей 
главной цели – служение 
молодежи и молодежной 

работе

Штат Центра состоит из 
сотрудников, обладающих 

необходимыми компетенциями 
для работы с молодежью

Центр предоставляет 
безопасные условия работы, 

соблюдающие многообразие и 
человеческое достоинство

Центр имеет минимальную 
инфраструктуру, 

адаптированную к проведению 
молодежных мероприятий с 
многообразными группами 

участников

Центр обеспечивает 
привлечение молодежи, 

молодежных организаций 
и движений для разработки 
своих концепций и программ

Центр обеспечивает 
координацию работы районных 

и городских центров (для 
областных центров)

и на клиента

Центр ориентирован 
на оказание услуг 

Центр содействует 
развитию качества 

молодежной работы
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