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Астана қ.

Орталық коммуникациялар қызметінде VII Азаматтық Форумын өткізу
бойынша дайындыққа арналған баспасөз конференциясы өтті.
Қазақстандағы мемлекеттік саясаттың ең маңызды бағыттарының бірі
азаматтық қоғам институттарын дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау
болып табылады.
Қазақстанда мемлекет пен ҮЕҰ-ның өзара іс-қимылы жалпыұлттық диалог
шеңберінде тең құқылы серіктестік принциптеріне құрылады, оның басты
механизмдерінің бірі болып Азаматтық Форум саналады.
2016 жылғы 25 қарашада коммерциялық емес сектор мен мемлекеттік
органдар өкілдерінің ашық диалогы мен күштерін шоғырландыруға
бағытталған Қазақстанның VII Азаматтық Форумы өтеді.
Форум Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдығын атап өту
шеңберінде ҚР Ұлттық мұражайында өтеді.
Бұл туралы ОКҚ-де өтетін баспасөз конференциясында Қазақстанның VII
Азаматтық Форумының ұйымдастырушылары
«Қазақстанның Азаматтық
Альянсы» ЗТБ Президенті – Ерімбетов Нұрлан және «Қазақстанның Азаматтық
Альянсы» ЗТБ директоры – Катенов Ильдар айтып береді.
Қазақстанның VII Азаматтық Форумының қатысушылары мыналар
болады: ҚР Парламенті депутаттары, ҚР орталық және жергілікті атқарушы
органдары өкілдері, өңірлік және республикалық ҮЕҰ, халықаралық ұйымдар
өкілдері, дипломатиялық миссиялар басшылары, сарапшылық қоғамдыстық және
БАҚ.
Форум қарсаңындағы басты оқиғалар мыналар болады:
1) ҮЕҰ-ның өңірлік форумдары. Облыс орталықтарында, Астана және
Алматы қалаларында ҮЕҰ-ның өңірлік Форумдары өтуде. Өңірлік Форумдарда
өңір алдында тұрған мәселелерді шешу жолдары анықталатын болады,
республика масштабындағы ұсыныстар пысықталады, Қазақстанның VII
Азаматтық Форумына делегаттар сайланады.
2) «Тәуелсіздіктің 25-жылдығына ҮЕҰ-ның 25 бастамасы!»
республикалық акциясы. Әр өңірлік форумда бір бастамадан ұсынылатын
болады, оның шеңберінде ҮЕҰ-лар бірге бірлесе отырып, өңірдің нақты
проблемасын шешуді өздеріне алатын болады. Өңірлердің 16 бастамасына
қосымша, 9 республикалық ҮЕҰ әлеуметтік мәселелерді шешу бойынша 9
бастаманы ұсынады. Осылайша, «Тәуелсіздіктің 25-жылдығына ҮЕҰ-ның 25
бастамасы!» Республикалық Акциясы басталады.
3) Әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесі. Конкурс әлеуметтік
проблемаларды шешудегі инновациялық тәсілдерді анықтауға бағытталған.
Жәрмеңке а.ж. 15 қазан-15 қараша аралығында ҚАА сайтында -

http://yarmarka.gakaz.kz/. онлайн режимде өтеді. Жобаның үздік идеясының
авторы 1 млн. теңге көлеміндегі сыйлықпен марапатталады.
4) «Таным» республикалық конкурсы. Конкурс ҮЕҰ жетістіктерін
көпшілікке
мойындатуға
бағытталған
және
ҚАА
сайтында
http://tanym.gakaz.kz/онлайн режимде 10 қазанда басталып 15 қарашаға дейін
өтеді. Конкурс жеңімпаздар онлайн-дауыс беру арқылы анықталады. 14
номинация бойынша марапттау салтанаты Форум шеңберінде а.ж. 25
қарашасында өтеді. Жеңімпаздарға атаулы лауреат дипломы және ескерткіш
мүсінше табысталады.
Сондай-ақ, Қазақстанның Азаматтық Альянсы «Азаматтарды шешімдер
қабылдауға тарту құралы ретінде, Қоғамдық кеңестерді қолдау және
дамыту» жобасын іске қосады.
Жоба өңірлік Қоғамдық кеңестердің қызметін жетілдіру бойынша
олармен серіктестік өзара іс-қимыл жасауға, халықты Қоғамдық кеңестер
арқылы шешімдер қабылдау процесіне тартуға бағыталған.
Біз үш бағыт: арнайы құрылған сайт арқылы ақпараттық –
www.kazkenes.kz-, Қоғамдық кеңестер мен ҮЕҰ өкілдерін оқыту, заңнама
негізінде Қоғамдық кеңестер қызметіне мониторинг жүргізу бойынша қызмет
көрсету арқылы Қоғамдық кеңстерге білім беру, ақпараттық, құқықтық қолдау
көрсетуді жоспарлаймыз.
Қазақстанның Азаматтық Форумын өткізу және Қоғамдық Кеңестер
жөніндегі жоба Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының және ҚР Дін
істері және азаматтық қоғам министрлігінің мемлекеттік гранттары
шеңберінде іске асырылады.
Аталған жобалар шеңберіндегі қызмет туралы толығырақ Қазақстанның
Азаматтық Альянсы сайтынан http://www.gakaz.kzбіле аласыздар.
Қазақстанның Азаматтық Альянсы баспасөз қызметі, gak-pr@mail.ru
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