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жасөспірімдер ұйымы» РҚБ төрайымы
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2020 ж.
«Қоршаған ортаны қорғау, өзендер мен ормандарды тазалау, ағаштар
отырғызу, қоқыстарды сұрыптауға үйрету бойынша «Birgemiz: Taza
Alem» жалпыұлттық жобасына волонтерлерді іріктеу
ЕРЕЖЕСІ
1. Жалпы ережелер
1.1. Осы ереже «Birgemiz: Taza Alem» жалпыұлттық жобасына
волонтерлерді іріктеу (бұдан әрі – Іріктеу) мақсатын, міндеттерін және
тәртібін айқындайды.
1.2. Іріктеуді «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы»
Республикалық қоғамдық бірлестігі Қазақстан Республикасының Ақпарат
және қоғамдық даму министрлігінің тапсырысы бойынша «Азаматтық
бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ грантының аясында ұйымдастырады.
1.3. Волонтерлік қызмет - қоғамдағы экологиялық мәселелерді шешуге
бағытталған пайда алумен байланысты емес ерікті қызмет.
1.4. Ережеде қолданылатын негізгі ұғымдар:
● Волонтерлік (қызмет) - бұл ақысыз көмек көрсету бойынша өз
еркімен міндеттеме қабылдау;
● Волонтер – белгілі бір проблемаларды шешуде өтеусіз негізде көмек
көрсететін адам;
● Ақысыз еңбек - тегін, ақы төленбейтін еңбек.
2. Іріктеу мақсаты мен міндеттері
2.1. Іріктеу мақсаты:
Азаматтарды қоршаған ортаны қорғау, өзендер мен ормандарды
тазалау, ағаш отырғызу, қоқысты сұрыптауға оқыту саласындағы волонтерлік
қызметке тарту, экологиялық қауіпсіздікке бағытталған экологиялық
волонтерлік қызметтермен өзара іс-шараларды ұйымдастыруды қамтамасыз
ету.
2.2. Іріктеудің міндеттері:
- халық арасында экологиялық мәдениетті танымал ету;
- әлеуметтік жобалар саласында жастардың кәсіби және тұлғалық
дамуына жәрдемдесу;
- жастардың экологиялық идеялары мен жобаларын таныстыру үшін
әмбебап алаң құру;
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- экологиялық идеялар мен жобаларды іске асыруда жастарды қолдау;
- әлеуметтік экологиялық жобаларды қолдау құралдарының
қолжетімділігін кеңейту.
3. Іріктеу шарттары мен өткізілу механизмі
3.1. «Birgemiz: Taza Álem» жобасы аясында іріктеуден өткен
қатысушылар қоршаған ортаны қорғау, өзендер мен ормандарды тазалау,
ағаштар отырғызу, қоқыстарды сұрыптауға үйрету» тақырыбы бойынша
келесі оқыту семинарларын өтуі тиіс:
- волонтерліктің теориялық негіздері;
- ҚР волонтерлік заңнамасы;
- эко-волонтерлік;
- экологиялық ағарту;
- зооқорғау;
- аумақты көгалдандыру;
- қалдықтарды сұрыптау;
- өзендер мен ормандарды тазалау;
- экопатрульдер.
3.2. Волонтерлерді іріктеу 2020 жылдың 18 мамыры мен 15 маусымы
аралығында жүргізіледі. Іріктеуден өткен волонтерлер тізімі мен оқытуларды
өткізу уақыты ұйымдастырушылардың ресми www.zhasulan.kz сайтында
және әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларында жарияланады:
Instagram @birgemiz_taza_alem
Facebook Birgemiz: Taza Alem
Telegram Birgemiz: Taza Alem
3.3. Іріктеуге қатысу үшін 2020 жылдың 07 маусымының сағат 18.00
дейін электронды түрде Google Forms волонтер сауалнамасын көрсетілген
сілтеме арқылы толтыру қажет https://forms.gle/wLXxePFhFSZVVKLh7.
Сондай-ақ Google Forms сілтемесі www.zhasulan.kz сайтында және
@birgemiz_taza_alem Instagram парақшасының сипаттамасында жарияланған.
3.3.1. Қажет болған жағдайда Ұйымдастырушылар Өтінім берушіден
Іріктеуге қатысты қосымша ақпараттар сұратуға құқылы.
3.3.2. Іріктеуге қатысуға өтінім Өтінім берушінің Ережеде көрсетілген
шарттарға келісімін білдіреді.
3.3.3. Іріктеуге қатысу Өтінім жіберушілер жағынан ақысыз түрде
жүзеге асырылады.
4. Іріктеу қатысушыларына қойылатын талаптар
4.1. Барлық үміткерлер qazvolunteer.kz платформасында тіркелуі тиіс.
4.2. Өтінім беруші нақты емес және толық емес ақпарат ұсынған
жағдайда, Ұйымдастырушы Өтінімді қабылдамауға құқылы.
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4.3. Өтінім беруші ұсынған ақпараттың барлығы ақпарат нақтылығына
тексерілетініне келісімін береді.
4.4. Өтінім беруші Ұйымдастырушыға оның суретін және бейне
материалдарын, аты-жөні, тұрғылықты жері жайлы ақпаратты ресми
парақшалары мен сайтында, басылым және электронды БАҚ қолдануға
келісімін береді.
5. Волонтерліктің артықшылықтары
5.1. Оқуды сәтті аяқтаған барлық волонтерлер «Birgemiz: Taza Alem»
жалпыұлттық жобасының волонтерлер қатарына қабылданғанын растайтын
сертификат алады.
5.2. Ең үздік 1000 волонтер жоба логотипі бар футболка алады.
5.3. Іріктеуден өткен волонтерлер алған білімдерін 3.1. т. көрсетілген
бағыттар бойынша іс-шараларға қатысу арқылы тәжірибеде қолдана алады.
5.4. Ең белсенді волонтерлерді анықтау үшін қосымша конкурстар,
фестивальдар және т.б. өткізіледі. Волонтерлердің ізгі істері мен
бастамалары ұйымдастырушылардың ресми ақпараттық ресурстарында
«Апта Волонтері» айдарында жарияланатын болады.
5.5. Үздік волонтерлер 2020 жылдың қараша айында өтетін қорытынды
мерекелік шараға қатысуға шақырылады.
5.6. Ең үздік волонтерлердің жетістіктері мен тәжірибелері
Қазақстанның барлық өңірлеріне таратылатын Үздік тәжірибелер жинағына
түседі.
6. Іріктеу қорытындысын шығару
6.1. Өтінім қабылдау аяқтарғаннан кейін 10 күн аралығында Іріктеуден
өткен Волонтерлер тізімі жарияланады. Хабарландыру мен іріктеуден өткен
волонтерлердің
тізімі
Ұйымдастырушылардың
ресми
ақпараттық
ресурстарында жарияланады.
6.2. Іріктеуден өткен Волонтерлер мен Ұйымдастырушылар арасында
Жоба аясындағы серіктестік жайлы келісімшарт жасалады. Келісімшартта
тараптардың әрқайсысының құқықтары мен міндеттері қосымша көрсетіледі.
6.3. Іріктеуден өткен волонтерлер «Birgemiz: Taza Alem» жалпыұлттық
жобасының өз өңіріндегі үйлестірушісімен жұмыс кестесін келісуі тиіс.
Барлық үйлестірушілердің байланыс телефондары Ұйымдастырушылардың
ресми ақпараттық ресурстарында қолжетімді.
7. Ұйымдастырушылық сұрақтар және байланыс ақпараттары
7.1. Барлық туындаған дауларды Іріктеуді Ұйымдастырушылары
шешеді.
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7.2. Іріктеудің ұйымдастырушылары: «Жас Ұлан» ББЖҰ» РҚБ
«Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ қолдауымен.
Мекен-жайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Б.
Майлин к-сі, 1а үй, 3 қабат.
тел: 8 (7172) 25 15 45, 8 708 425 15 45
e-m ail: birgemiz.taza.alem@gmail.com
Үйлестіруші: Турдалиева Акнур, тел: +7 700 730 5792.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель РОО «Единаядетско юношеская организация «Жас Ұлан»
Д.Т. Садвакасова
«
»
2020 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
по отбору волонтеров в Общенациональный проект
«Birgemiz: TazaAlem» по защите окружающей среды, очистке рек и
лесов, посадке деревьев, обучению сортировке мусора»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют цель, задачи и порядок отбора
волонтеров в общенациональный проект по защите окружающей среды
«Birgemiz: Taza Alem» (далее – Отбор).
1.2. Отбор проводится Республиканским общественным объединением
«Единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан» в рамках гранта НАО
«Центр поддержки гражданских инициатив» по заказу Министерства
информации и общественного развития Республики Казахстан.
1.3. Под волонтерской деятельностью понимается добровольная
деятельность, не связанная с извлечением прибыли, направленная на
решение экологических проблем в обществе.
1.4. Ключевые понятия, используемые в Положении:
● Волонтерство – это добровольное оказание безвозмездной помощи;
● Волонтер – человек, который своим участием на добровольной,
безвозмездной основе оказывает посильную помощь окружающим в решении
определенных проблем;
● Безвозмездный труд - бесплатный, неоплачиваемый труд.
2. Цели и задачи Отбора
2.1. Цели Отбора:
Вовлечение граждан в волонтерскую деятельность в сфере защиты
окружающей среды, очистки рек и лесов, посадки деревьев, обучения
сортировке мусора обеспечение взаимодействия с экологическими
волонтерскими движениями, направленными на защиту окружающей среды
и экологическую безопасность.
2.2. Задачи Отбора:
− популяризация экологической культуры среди населения;
− содействие профессиональному и личностному развитию молодежи в
области социальных проектов;
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− создание универсальной площадки для презентации молодежных
экологических идей и проектов;
− поддержка молодежи в реализации экологических идей и проектов;
− расширение доступности инструментов поддержки социальных
экологических проектов.
3. Условия Отбора и механизм проведения
3.1. Участники, прошедшие отбор в рамках проекта «Birgemiz:
TazaÁlem» по защите окружающей среды, очистке рек и лесов, посадке
деревьев, обучению сортировке мусора», должны пройти обучающие
семинары по следующим темам:
- теоретические основы волонтерства;
- законодательство о волонтерстве в РК;
- эко-волонтерство;
- экологическое просвещение;
- зоозащита;
- озеленение территории;
- сортировка отходов;
- очистка рек и лесов;
- экопатрули.
3.2. Отбор волонтеров проводится с 18 мая по 15 июня 2020 года.
Список волонтеров, прошедших отбор, и время проведения обучения будут
опубликованы на официальном сайте организаторов www.zhasulan.kz и на
официальных страницах в социальных сетях:
Instagram @birgemiz_taza_alem
Facebook Birgemiz: Taza Alem
Telegram Birgemiz: Taza Alem
3.3. Для участия в отборе необходимо до 18.00 часов 07 июня 2020 года
заполнить анкету волонтера в электронном виде по указанной ссылке Google
Forms https://forms.gle/wLXxePFhFSZVVKLh7. Ссылка на форму также
размещена на сайте www.zhasulan.kz и в описании страницы
@birgemiz_taza_alem в Instagram.
3.3.1. При необходимости организаторы вправе запросить у заявителя
дополнительную информацию, касающуюся отбора.
3.3.2. Заявка на участие в отборе выражает согласие заявителя на
условия, указанные в правилах.
3.3.3. Участие в отборе осуществляется на безвозмездной основе со
стороны отправителей заявок.
4. Требования к участникам Отбора
4.1. Все претенденты должны зарегистрироваться на платформе
qazvolunteer.kz.
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4.2. В случае предоставления заявителем недостоверной и неполной
информации, организатор вправе отклонить заявку.
4.3. Заявитель дает согласие на проверку достоверности всей
предоставленной заявителем информации.
4.4. Заявитель дает согласие организатору на использование его фото и
видеоматериалов, информации о фамилии, имени, месте жительства на
официальных страницах и сайтах, печатных и электронных СМИ.
5. Преимущества волонтерства
5.1. Все волонтеры, успешно завершившие обучение, получат
сертификат, подтверждающий их зачисление в пул волонтеров
Общенационального проекта «Birgemiz: Taza Alem».
5.2. Лучшие 1000 волонтеров получат футболку с логотипом проекта.
5.3. У прошедших отбор волонтеров будет возможность применить на
практике полученные знания посредством участия в мероприятиях в рамках
направлений, указанных в п. 3.1.
5.4. Для выявления наиболее активных волонтеров будут
дополнительно проведены конкурсы, фестивали и т.д. Еженедельно добрые
дела и инициативы волонтеров будут публиковаться на официальных
информационных ресурсах организаторов в рубрике «Волонтер недели».
5.5. Лучшие волонтеры будут приглашены для участия в
заключительном мероприятии, которое состоится в ноябре 2020 г.
5.6. Истории успеха и опыт наиболее отличившихся волонтеров
попадут в Сборник лучших практик, который будет распространен по всем
регионам Казахстана.
6. Подведение итогов Отбора
6.1. После окончания приема заявок в течение 10 дней публикуется
список волонтеров, прошедших отбор. Объявление и список прошедших
отбор волонтеров будет размещен на официальных информационных
ресурсах организаторов.
6.2. Волонтеры, прошедшие отбор, заключат договор с Организаторами
о сотрудничестве в рамках проекта. В договоре дополнительно будут
отражены права и обязанности каждой из Сторон.
6.3. Волонтеры, прошедшие отбор, должны согласовать график работ с
координатором Общенационального проекта «Birgemiz: Taza Alem» в своем
регионе. Контакты всех координаторов доступны на официальных
информационных ресурсах организаторов.
7. Организационные вопросы и контактная информация
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7.1. Все возникшие споры решаются организаторами отбора в
индивидуальном порядке.
7.2. Организаторы отбора: РОО «ЕДЮО «Жас Ұлан» при поддержке
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».
Адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Б. Майлина,
1а, 3 этаж.
тел: 8 (7172) 25 15 45, 8 708 425 15 45
e-mail: birgemiz.taza.alem@gmail.com
Координатор: Турдалиева Акнур, тел: +7 700 730 5792.
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