«Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік жобалар мен бағдарламаларды бағалау»
Алғашқы Ұлттық конференцияның
БАҒДАРЛАМАСЫ
19-20 қараша 2018 жыл, Астана қаласы, Қазақстан
19 қараша 2018 жыл, «Park Inn by Radisson» қонақүйі – семинар күні
20 қараша 2018 жыл, «Park Inn by Radisson» қонақүйі
09:30-10:00

Конференцияға қатысушыларды тіркеу
Құттықтау кофе

10:00-10:30

Конференцияның ресми ашылуы. Конференцияның ұйымдастыушыларының және қонақтарының құттықтауы

10:30-11:00

Пленарлық сессия

11:00-11:30

Кофе-үзіліс
Панелді пікірталас

11:30-13:00
Сессия 1
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс - азаматтық
қоғам ұйымы мен мемлекеттің өзара
әрекеттесу механизмдері: заманауи жағдайы
мен тәсілдері
Спикерлер:

Сессия 2
Қоғамдық мониторинг жергілікті даму
бағдарламаларына тұрғындардың қатысуын
арттыру аспабы ретінде: модель, табысты
тәжірибе, болашағы
Спикерлер:

Сессия 3
Әртүрлі тақырыптардағы бағдарламаларды
бағалау

Әлия Ғалымова, Азаматтық қоғам істері
жөніндегі комитет, Қазақстан

Роза Абдуллаева, «Береке», Шымкент,
Қазақстан – қоғамдық мониторинг/сараптама
бағдарламаларын жүргізу және қол
жеткізілген негізгі нәтижелер саласындағы
аудандық ҮЕҰ әлеуетін күшейту бойынша
«Береке» ҚҰ моделі

Вера Ким, Жастар корпусын дамыту
жобасының Үйлестіру агенттігі , Астана
қаласы, Қазақстан – Жастар корпусын
дамыту жобасының мысалында гранттық
қаржыландырудағы мониторинг пен
бағалауды қолданудың заманауи тәжірибесі

Алексей Кузьмин, «Процесс Консалтинг»
компаниясы» ЖШҚ, Москва, Ресей

Спикерлер:
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Джамила Асанова, «Азаматтық қоғамды
дамыту қауымдастығы «АРГО», Алматы,
Қазақстан
Татьяна Третьякова, Қырғызстандағы
мониторинг және бағалау ұлттық желісі Қырғыз Республикасының Еңбек және
әлеуметтік даму министрлігінде
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың М&Б
жүйесін қалыптастыру

Людмила Петрова, «Ангел» ҚҰ, Атбасар,
Қазақстан - Қоғамдық мониторинг: ҮЕҰ мен
Қоғамдық кеңестердің өзара әрекетінің
нақты алгоритмі
Жамбыл, Қарағанды және Түркістан
облыстарындағы жергілікті даму
бағдарламаларын қоғамдық бақылау / сараптау
саласындағы «Даму мен гүлдену
мақсатындағы серіктестік» бағдарламасының
қатысушылары - аудандық ҮЕҰ тәжірибесі

Аида Курбанова, «Азаматтық қатысу» ҚҚ +
ҚР жастар ісі жөніндегі Агенттіктің өкілі,
Бишкек, Қыргызстан – Мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты мониторингілеу
және бақылау:қиындықтары мен
мүмкіндіктері
Александр Пак, «Ты не один» ҚҚ,
Павлодар, Қазақстан - Медициналық көмекті
жақсарту және инфекциялық аурулардың
профилактикасы бойынша медициналық
қызметтердің науқастар бақылауы
Людмила Русина, АИТВ тұратын
адамдарды қолдау «Қуат» ҚҰ, «Өскемен,
Қазақстан – ҮЕҰ жұмыс істейтін
әлеуметтік бағдарламаларды бағалаудағы
жүйелік тәсіл ашықтық индексі

13:00-14:00

Түскі үзіліс

14:00-15:30

Сессия 4
Халықаралық даму
бағдарламаларындағы бағалау
тәсілдері мен тәжірибесі

Сессия 5
Бағалау тәжірибесі мен іс
тәжірибесі

Спикерлер:
Нурсеит Ниязбеков, КИМЭП
Университеті, Алматы, Қазақстан –
Қалықаралық донорлар призмасы
арқылы Қазақстандағы жобаларды
бағалау

Сессия 7
Бағалау әдістемесі

Спикерлер:

Сессия 6
Әлеуметтік жобалар мен
бағдарламаларды
мониторингілеу және бағалау
тәжірибесі
Спикерлер:

Кайша Атаханова, «Азаматтық
қоғамның даму қауымдастығы
«АРГО», Алматы, Қазақстан және
Алексей Кузьмин, «Компания
«Процесс Консалтинг» ЖКҚ,

Мақпал Салық, Азаматтық
қоғам істері жөніндегі комитет,
Қазақстан Республикасы
Қоғамдық даму министрлігі,
Астана, Қазақстан -

Худяков Сергей, «Жергілікті
өздігінен басқаруды дамыту
институты», Петропавловск,
Қазақстан – Әлеуметтік
аудитты жүргізу әдістемесі

Спикерлер:
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Марина Кожевникова,
Халықаралық даму бойынша АҚШ
Агенттігі, Орталық Азиядағы
миссиясы, Алматы, Қазақстан –
Бағалау нәтижесі бойынша ісәрекеттер жоспарын әзірлеу және
кейінгі қолдану
Снежана Попова, ҚР-дағы ЕО
өкілдігі, Астана, Қазақстан –
Логикалық матрица жобаның
нәтижесі бойынша жоспарлау,
мониторингілеу есеп беру құралы
ретінде
Светлана Ушакова, Ұлттық және
Халықаралық даму бастамалары
институты» ҚҰ , Алматы, Қазақстан
– 2014-2016 жылдардағы
халықаралық және мемлекеттік
қаржыландыру аясында жүзеге
асырылған ҮЕҰ жобаларының
әсерін сырттай бағалау

Москва, Ресей - «Аймақтық
іскерлестік арқылы даму»
жобасын бағалаудың тәжірибесі
мен іс тәжірибесі
Дина Кененсаринова,
«Азаматтық бастамаларды қолдау
орталығы» КЕАҚ, Астана,
ҚазаҚстан – ҮЕҰ үшін
мемлекеттік гранттарды
мониторингілеу және бағалау
Ирина Решта, «Сібір қоғамдық
бастамаларды қолдау орталығы"
ҚҚ, Ресей Баға жетпесті қалай бағалау.
Дамуды бағалаудың қиындықтары

Мемлекеттік органдардың
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс жобаларына
мониторинг жүргізу
тәжірибесі
Айгүл Тахиталиева, «Zhas
даурен» Жекеменшік мекеме /
"Zhas Даурен" «Қоғамдық
үйымдардың дамуына
жобаларды бағалау жүйесінің
әсері»
Серікбол Берікқожа, "Жамбыл
облыстық қоғамдық бақылау
және мониторинг орталығы"
қоғамдық қоры / «Қоғамдық
бақылау және мониторинг
Орталығы» ҚҚ , Тараз,
Қазақстан - Қоғамда әлеуметтік
бастамалардың, жобалардың
маңызы мен мүмкіншіліктері
және оларга мониторинг
жүргізу мен бағалау

15:30-16:00

Кофе-үзіліс

16:00-17:30

«Қазақстан Республикасындағы бағалаудың рөлі және дамуы туралы» пікірталас панелі

17.30-18.00

Конференцияның жабылуы

Махаббат Еспенова,
«КАМЕДА» ҚҚ, Астана,
Қазақстан - Коммерциялық емес
ұйымдардың мемлекеттік
функциялар мен қызметтерді
бәсекелестік ортаға көшіруіне
дайындығы: азаматтық
ресурстық орталықтар
мысалында Қазақстандық
үкіметтік емес ұйымдардың
ұйымдастырушылық даму
мүмкіндіктері
Марина Цыганкова,
«ЭлитАгро» ҚҚ, Ақтөбе,
Қазақстан –Аграрлық секторда
бағалау дамудың қандай тиімді
құралы бола алады
Куаныш Оналбаев, Zertteu
Research Institute, Астана,
Қазақстан – Жергілікті
бюджеттердің ашықтық
индексі
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