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Аймақтардың тиімді әлеуметтік-экономикалық және
әлеуметтік-саяси дамуына жағдай қалыптастыру

Сыйлыққа
үміткердің
нақты
мақсатты
тобы

Мемлекеттік, коммерциялық және коммерциялық емес
ұйымдар, үкіметтік емес ұйымдар, жастар, Қазақстан
Республикасының халқы.

Қызметінің
сипаттамасы

Қор қызметінің негізгі бағыттарының бірі – қазақстандық
бірегейлікті қалыптастыру және этносаралық қатынастарды
нығайту, оның ішінде халықтың түрлі топтары арасында
әлеуметтік жанжалдарды реттейтін диалог құру болып
табылады.
Үміткер ұйым негізгі идеясы ұлттық идеяны талқылауға,
қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру үрдістеріне,
сондай-ақ әрбір қазақстандықтың күнделікті өміріндегі
стратегиялық құжаттар мен жолдаулардың мақсаттары мен
міндеттерін құруға халықтың әртүрлі санаттарын тарту
болып табылатын бірқатар жобаларды жүзеге асырды.
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Жүзеге
асырылған
жобалар
ұлттық
бірегейлікті
қалыптастыру, бірнеше ұрпақтармен (Беби-Бумерлер,
ұрпақ X, ұрпақ Y, ұрпақ Z) белгілі бір құндылықтармен
және әртүрлі ұрпақтардың көзімен қазақстандық
патриоттың «Портретін» әзірлеу үрдісін көру ерекшелігін
анықтауға мүмкіндік берді.
Ең маңыздысы, осы салада жұмыс істейтін мамандар жаңа
жұмыс түрлерін қабылдауға, пайдаланылатын тәсілдерді
(оның ішінде ақпараттық және білім беру қызметі
шеңберінде)
нақтылауға
мүмкіндік
алды.
Барлық жұмыс көлемі (электрондық кітапханаларды қоса
алғанда), ұйымның қызметі туралы жаңалықтар үнемі
әлеуметтік желілерде және әріптес сайттарда (ұйымның
веб-сайты тестілеу кезеңінде тұр) қойылады.
https://web.facebook.com/groups/1607109032951092/?ref=book
marks,
https://www.instagram.com/trintafond/?hl=ru,
https://drive.google.com/drive/folders/1xpAa0fpfYFvvUjsQ0t87_
19LgPQ1dBhV.
https://www.youtube.com/channel/UCvhl6j3Dbl9BQNl3PMdq
ZSw

Қосымша
ақпарат

Ұйым өзінің салыстырмалы жастығына қарамастан, бай
әлеуметтік капиталға ие болды, ұйым қызметкерлерінің
азаматтық секторда 5 жылдан 15 жылға дейінгі тәжірибесі
бар.
Қордың іс-шараларына қатысушылардың, клиенттердің
пікірлері бойынша, ұйымның қызмет көрсету сапасы
жоғары
деңгейде
ұсынылады,
жобалар
тұрақты
нәтижелерге, ұзақ мерзімді тиімділікке ие, ал іс-шаралар
адамдарға жаңа білім алуға ғана емес, белсенділік пайда
болуына шабыттандырады, проблемаларды шешуге өз
күшіне сенімділік береді, пікірлестер табады.
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2018 жылғы 2 қараша.
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