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Интернетте негізінен ресейлік авторлардың жобаларды бағалауға арналған орыс
тіліндегі оқулықтары көп. Бірақ біз осы тақырып бойынша қазақстандық
контекстен алынған мысалдар мен лайфхактар қамтылған қазақ тілінде бірде-бір
оқу құралын таба алмадық.
Қазақ тілінде орындалатын әлеуметтік жобалар үлесінің 50% -ға7 дейін артуына
және бенефициарлар арасында қазақтілді аудиторияның өсуіне байланысты, біз
бұл олқылықтың орнын тез арада толтыру қажет деп санаймыз.

АЛЄЫ СҐЗ
БЎЛ НЎСЌАУЛЫЌ КІМГЕ ЖƏНЕ НЕГЕ КЕРЕК?

Бұл нұсқаулықты «Теңізшевройл» ЖШС қаржылай қолдауының арқасында
Атырау облысына арналған «ҮЕҰ мектебі» бағдарламасы аясында Орталық Азияның Еуразия қоры (ОАЕҚ) арқылы шығара алдық.

Қазақстандағы ҮЕҰ1 қаржыландыру түрлі көздерден: мемлекеттен, корпоративтік
қорлардан, халықаралық ұйымдар мен ірі компаниялардан жүргізіледі. Өз
миссиясына сәйкес ҮЕҰ таргет аудиторияның проблемаларын шешу үшін
әлеуметтік жобаларды әзірлейді және жүзеге асырады. Кейбір ұйымдар, әсіресе
қайырымдылық ұйымдары, азаматтардың садақасын жинауды – краудфандинг
әдісін пайдаланады. Ұйым қаражатты кімнен және қайдан алатынына
қарамастан, көрсетілген қызметтердің сапасын, мақсаттарға жету дәрежесін,
сондай-ақ ресурстар қалай жұмсалғанын бағалау2 қажет. Жобаларды гранттық
қаржыландыру есебінен орындағанда міндетті түрде алынған қаражат үшін есеп
берілуі, яғни жұмсалған қаражаттың нәтижесі мен тиімділігі бағалануы керек.
ҮЕҰ үшін әлеуметтік жобаларды бағалау қоғамда оларға деген сенімді арттырады және ашықтықты көрсетеді. Бағалау сонымен қатар ҮЕҰ жобаларының дизайнын жақсартуға және оны бенефициарлар үшін қажеттірек ете түсуге көмектеседі. Бағалау демеушіні сіздің жобаңызды қаржыландыру қажет екеніне сендіруге де ықпал етеді.

ЇЕЎ ЖОБАЛАРЫН БАЄАЛАУ ЖƏНЕ
БАЌЫЛАУ ТАРИХЫ
Жобалар мен бағдарламаларды бағалау посткеңестік елдерге 90-шы жылдары
БҰҰДБ8, Дүниежүзілік Банк, Азия Даму Банкі сияқты халықаралық ұйымдармен
және олардың жобаларымен бірге келді. Ал дүниежүзінде бағдарламаларды
бағалау өткен ғасырдың ортасынан бастап қолданылып келеді. Коммерциялық
емес секторға ол қаржылық аудит кең таралған бизнестен келді.

Әлеуметтік жобалар көбінесе мақсатына жете алмайтынына не себеп? Неліктен
нәтижені өлшеу қиын? Көп жағдайда бұған ҮЕҰ о бастан индикаторларды/мақсаттарға қол жеткізу көрсеткіштерін дұрыс анықтамауы және дұрыс белгілемеуі
себеп болады. Қоғамдағы ҮЕҰ-ға деген сенімсіздіктің басты себебі – ҮЕҰ
тарапынан ашықтық пен есептіліктің болмауы3. Көптеген ҮЕҰ мақсат бойынша
нәтижелер (OUTCOME4) деңгейінде емес, көрсетілген қызмет нәтижелері (немесе, дәлірек айтқанда, қызмет өнімдері, OUTPUT5) бойынша есеп береді. Мысалы,
ҮЕҰ қанша адам ұйымның қызметіне жүгінгенін көрсете алады, бірақ осы қолдаудың арқасында осы адамдардың өмірі мен жұмысында не өзгергенін айтпайды.
Бұл практикалық нұсқаулық жобаның сауатты логикалық моделін6 құру теориясын және біздің тәжірибемізге сүйенетін жаттығулар мен ой қозғау – типстер
жиынтығын қамтиды. Оқу құралы ҮЕҰ командаларына жоба жұмысын бағалауға
қатысты қандай да бір нақты мәселені зерттеп қана қоймай, сонымен қатар өз
жобасына қолдану машықтарын жаттықтыруға көмектеседі.

-4-

1 ҮЕҰ / КЕҰ – үкіметтік емес, коммерциялық емес ұйым.
2 Бағалау – жоспарланған және нақты қол жеткізілген нәтижелерді немесе
көрсеткіштерді салыстыру, елеулі сәйкессіздіктерді түсіндіру.
3 Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының бағалауы бойынша
Қазақстанда коммерциялық емес ұйымдарға қоғам тарапынан сенім деңгейі
21,4%, ҚСЗИ 2010 жылғы «ҚР азаматтық қоғамның жай-күйі мен
перспективалары» зерттеуі туралы есеп.
4 Outcome – қорытынды нәтиже – бұл жобаның мақсаттарына/міндеттеріне қол
жеткізілгенін білдіретін таргет аудитория проблемасының жай-күйі (жағдай,
мінез-құлық немесе көзқарас) өзгеруі.
5 Output – жедел нәтиже – өнімдер, атқарылған жұмыстың тікелей белгілеп
бекітуге болатын дәлелі.
6 Логикалық модель (ЛМ) – әлеуметтік жобаны жоспарлау, мақсаттар мен
нәтижелерді тұжырымдау және бағалау құралы.
7 Қазақстанның азаматтық альянсы өкілімен телефон арқылы сұхбаттан,
2021 жылғы қыркүйек.
8 БҰҰДБ – Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасы.

Бақылау (мониторинг) – жобаны жүзеге асыру барысын бағалау үшін бастапқыда таңдалған көрсеткіштерді қадағалау процесі.
Бағалау – көзделген көрсеткіштерге қол жеткізу немесе олардан алшақтық дәрежесін талдау.

Мемлекеттік секторда да бағалау бар. Ол бюджет жұмсалуын есеп комитеті
тарапынан тексеру түрінде болады. Қазақстанда біз төменде түсіндіретін ұғым
аясында міндетті бағалауды халықаралық деңгейде қаржыландырылатын және
кеңесшілері бар ірі мемлекеттік бағдарламалар жүргізеді.
Оларды бағалау стандарттары әуел бастан жазылған. ҮЕҰ секторында мерзімді
сыртқы бағалауды орта есеппен 5-7 жылда бір рет грант беруші құрылымдар
өздері бағалау жөніндегі мамандарды тарта отырып жүргізеді.
Бағалау, сондай-ақ жобалардың немесе бағдарламалардың қорытындылары
бойынша, олардың тиімділігі мен ықпалы бағаланғанда жүргізіледі. Халықаралық ұйымдар мен ҮЕҰ-ны қаржыландыратын ірі компаниялардың стандарттары
бойынша бағдарламаларды бағалау бюджеті, әдетте, жобаның жалпы
бюджетінің 1-10 пайызынан аспайды және бұл бюджетті ұйымның өзі ескереді9.
Мұндай жұмысқа бағалау мамандары жұмылдырылады.
Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің (ҚР АҚДМ)
деректері бойынша, 2021 жылы ҮЕҰ секторын мемлекеттен қаржыландыру
көлемі 1 851 жобаға 16,2 млрд теңге (1 жобаға орташа алғанда 8,75 млн теңге)
болды10. Бұл – бюджеттен бөлінген айтарлықтай қаражат, демек, салық
төлеушілердің ақшасы жұмсалады. Мемлекет осы қаражаттың дұрыс жұмсалуына үкіметтік емес ұйымдардың өздерінен гранттар бойынша қаржы есебін алу
арқылы ішінара бақылау жүргізеді.

1-сурет

Мысалы, жол бойындағы автокөліктің жылдамдық тәртібін бақылау – жолдағы автокөліктің жылдамдық көрсеткіштерін бейнекамералармен тіркеу және оның статистикасын жүргізу процесі. Жол
қауіпсіздігін жақсарту үшін бейнекамера орнатудың тиімділігін
бағалау – бұл бейнекамераларды орнатқанға дейін және орнатқан-

НӘТИЖЕ/OUTCOME деңгейінде жақсы жобалар мен есептерді қалыптастырудың
ең көп таралған және қолжетімді құралы – жобаның алдын ала белгіленген
көрсеткіштері, жетістік индикаторлары бар «логикалық моделі» (ЛМ). ЛМ
сонымен бірге әлеуметтік жобаларды бақылау мен бағалауға негіз болады. Логикалық модельді пайдалану коммерциялық емес ұйымға өз жобаларының
тиімділігін жақсартуға және әуел бастан бақылау11 және бағалау жүйесінің
(БжБ)12 талаптарына сай келуге мүмкіндік береді, бұл – ірі компаниялар мен
халықаралық қорлар атынан грант берушілердің талабы.

нан кейінгі апаттар санының айырмасын талдау. Бағалау мәселенің
бастапқы және қорытынды жай-күйінің көрсеткіштерін немесе
таргет топтың (жоба жүргізіліп отырған топ) және бақылау тобының (жобадан тыс топ) көрсеткіштерін салыстыруды көздейді.

Деректерді пайдалану сипаты бойынша бақылау дегеніміз – жобаны кейіннен
бағалау үшін сенімді, объектив, тәуелсіз, нақты деректерді жинақтау мен жазып
тіркеуді ұйымдастыру, ал бағалау – жобаның тиімділігін талдау үшін жиналған
деректерді, тұжырымдар мен ұсыныстарды пайдалану.

БАЌЫЛАУ ЖƏНЕ БАЄАЛАУ: ОЛАРДЫ
ЌАЛАЙ АЖЫРАТА БІЛУ КЕРЕК?
БАЌЫЛАУ

ПРОЦЕС

БАЄАЛАУ

БІРРЕТТІК ƏРЕКЕТ
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9 Азия Даму Банкінің Мемлекеттік бағдарламаларды бағалау стандарттары.
10 Ақпарат сұрату бойынша анықтама түрінде алынды.
11 Бақылау (мониторинг) – жобаны жүзеге асыру барысын бағалау үшін
бастапқыда таңдалған көрсеткіштерді қадағалау процесі.
12 БжБ – Бақылау және бағалау.

ƏЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫ БАЄАЛАУ
Бағалаудың бірнеше деңгейі мен түрі бар:

ƏЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫ БАЄАЛАУ
КОММЕРЦИЯЛЫЌ ЕМЕС ЎЙЫМЄА НЕ БЕРЕДІ?
2-сурет

БАЄАЛАУ

СЫРТЌЫ
тапсырыс беруші, демеуші, бақылаушы
органдар, сыртқы аудит және т.б.

ІШКІ
басшылық, қамқоршылар
кеңесі, бухгалтерлік аудит

Бағаланып отырған ұйымға қатысты бағалау сыртқы және ішкі болып келеді. Егер
бағалау жобаға тапсырыс беруші, демеуші, бақылаушы органдар, арнайы
сыртқы аудит компаниялары және т.б. бастамасы бойынша өткізілсе, онда ол
сыртқы бағалау болады. Ал ұйымның басшылығы, қамқоршылар кеңесі, ішкі
аудит бөлімінің бастамасымен өткізілсе, онда ішкі бағалау деп аталады.
Бағалау бағытының нысаны бойынша ірі мемлекеттік бағдарламаларды, саясаттарды, стратегияларды, жоспарларды бағалау, қаржы мен персоналды қоса
алғанда – ресурстардың мақсатқа сай жұмсалуын бағалау, жоба нәтижелерін
бағалау, клиенттердің қажеттіліктерін бағалау13, ықпалды бағалау, персоналдың
тиімділігін бағалау және т.б. болуы мүмкін. Бұл нұсқаулықта біз донорлар
арасында ең көп сұранысқа ие және бағалауды жүзеге асырудың қарапайым
құралы ретінде әлеуметтік жобаларды логикалық модельге сүйеніп бағалауға
тоқталамыз.

14

ТИПСТЕР

Өтінімде
мәселеге
қатысты
өз
аймағыңыздағы қазіргі бар статистиканы
міндетті түрде келтіріңіз – бұл донорға
сіздің
нақты
қажеттіліктерге
сүйенетініңізді көрсетеді.

Проблема бенефициарларға қалай әсер ететіні туралы нақты мысалдар
келтіріңіз – бұл сіздің клиенттермен үнемі байланыста екеніңізді көрсетеді;
Егер бұл жалғасып жатқан жоба болса, НӘТИЖЕ/OUTCOME,
ЫҚПАЛ/IMPACT15 деңгейінде қол жеткізілген өзгерістерді көрсетіңіз. Бұл
сіздің ақшаны тиімді және нәтижеге жұмсайтыныңызды растайды.
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Өз жобаңыз бенефициарларға
шынымен пайдалы екеніне көз
жеткізесіз

Демеушіні өз жобаңыз бәрінен
жақсы екеніне оңай сендіре
аласыз

Өз командаңыздың
жұмысын бағалай аласыз

Жобаның дизайнын/мазмұнын
жақсартасыз

13 Клиенттер, бенефициарлар, игілік алушылар – ҮЕҰ ақылы және тегін әлеуметтік
қызмет көрсетіп, жоба бойынша жұмыс істейтін халықтың белгілі бір топтары.
14 Авторлардың ескертпелері.
15 Ықпал (Impact) – жобаның таргет аудиториясының параметрлерінде, оның
айналасында, өмір сүру ортасында немесе жобаның арқасында болатын және
жоба аяқталғаннан кейін де біраз уақытқа дейін әсер ететін терең және
ұзақмерзімді өзгеріс.

БАЄДАРЛАМАНЫ НЕМЕСЕ ЖОБАНЫ
ЌАЙ КЕЗДЕ БАЄАЛАУ ЌАЖЕТ?

БАЄАЛАУ-

• Жобаны әрі қарай жалғастыру керек пе, жоқ па деген мәселені шешу
барысында;
• Жобаны кеңейту керек пе, жоқ па деген мәселені шешу барысында;
• Жобаны қаржыландыруды жалғастыру керек пе, жоқ па деген мәселені шешу
барысында;
• Көп жыл бойы жүріп жатқан жобаның жетістіктерін тіркеп, қажетінше түзету
енгізу барысында;
• Жобаның мақсатына қарай жылжуында кідіріс байқалған жағдайда.

жобаның барлық кезеңінде қолданылатын басқару құралы.
Жоба жетекшісі қолжетімді құралдар мен бағалау нәтижелерін
үнемі есте ұстап, пайдалануы керек. Төменде сізге жобаның
түрлі кезеңінде қолдануға болатын бірнеше бағалау құралын
ұсынамыз.

Жоба менеджменті институтының (Project Management Institute – PMI) стандарттарына сәйкес жоба мынадай блоктардан тұрады:

ИНИЦИАЦИЯ
ЖОСПАРЛАУ

ЖО

Ќ

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ

17

ИƏ

МОНИТОРИНГ ЖƏНЕ ЌАДАЄАЛАУ

ЖОБАНЫҢ КЕЗЕҢДЕРІ

ЖОБАНЫ ƏРІ ЌАРАЙ
ЖАЛЄАСТЫРУ КЕРЕК
ПЕ, ЖОЌ ПА?

16

АЯЌТАУ
НТ

УМЕ

РГ
2-А

1-АРГУМЕНТ

3-сурет

2-АРГУМЕНТ
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16 Инициация – жоба идеясын жүзеге асырудың алғашқы қадамдары, пікірлестер
тобын жинақтау. Бұл кезеңде идея жарияланып, демеушілерге, грант
берушілерге белсенді түрде ұсынылады.
17 Имплементация – әлеуметтік жобаны орындау процесі.

ИНИЦИАЦИЯ КЕЗЕҢІНДЕГІ БАҒАЛАУ
Инициация кезеңінде жоба идеясының өзіне, таргет аудиторияның, халықтың
белгілі бір топтарының қажеттіліктері мен демеуші мүддесіне сәйкестігіне
бағалау жүргізіледі. Жобаның басында бағалау жоба әлеуметтік проблеманы
шешуге қаншалықты жетелей алатыны және оны шешу жолдары қаншалықты
оңтайлы екені анықталады. Қазақстандағы ҮЕҰ-ның жобаны қаржыландыруға
ұсынған өтінімдерінің ең осал тұсы – клиенттердің, бенефициарлардың қажеттіліктерін бағалауы жұпыны болуы немесе мүлде болмауы, жоба идеясының
тиімсіздігіне және өміршең болмауына соқтырады.

Біздің тәжірибеміз халықпен тұрақты кездесулер, кеңес беру, бенефициарларға
жүргізілген сауалнамалар әлеуметтік жобалар идеяларының үздік көзі екенін
дәлелдеп отыр. Жоба идеясын бенефициарлармен талқылау жобаның дизайнын, сапасын жақсартуға және келешекте оған қатысушылар тарапынан қолдау
табуға мүмкіндік береді. Клиенттердің, бенефициарлардың және мүдделі тараптардың пікіріне сүйену жоба өтінімін идеяларға айтарлықтай байытады.

ИДЕЯНЫ БАЄАЛАУ, БЕНЕФИЦИАРЛАРДЫЅ ЌАЖЕТТІЛІКТЕРІН БАЄАЛАУ (ЌАЛАЙ ЖЇЗЕГЕ АСЫРУЄА БОЛАДЫ?)18
Фокус-топтар форматында бенефициарлармен «ой-талқы» өткізу19 (8-12 адам)

4-сурет

Фокус-топтар форматында «мәселелер
ағашын» және «шешімдер ағашын» салу
(8-12 адам)

БЎТАЌТАРЫ – САЛДАРЫ

ИДЕЯЛАРДЫ САРАЛАУ

ДІЅІ – МƏСЕЛЕ

ИДЕЯ

меморган

ҮЕҰ

МƏСЕЛЕЛЕР АЄАШЫ

ТАМЫРЫ – СЕБЕПТЕРІ

Ең белсенді бенефициарлармен сұхбат
жүргізу (5-7 адам)

демеуші

Маңызды мүдделі тараптармен: клиенттер өзара іс-қимыл жасайтын
мемлекеттік органдардың өкілдерімен; осы бағытта жұмыс істейтін
басқа ҮЕҰ өкілдерімен; мүдделі демеушілердің өкілдерімен (2-4 адам) сұхбат
жүргізу
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18 Идея табуға арналған көптеген құрал бар, қазір ең танымал тәсілдердің бірі
«ойлау дизайны» деп аталады.
19 Фокус-топ (ФТД) – топта модератормен әңгімелесу арқылы аудиторияның
пікірін зерттеудің сапалы әдісі.

ЖОСПАРЛАУ КЕЗЕҢІНДЕГІ БАҒАЛАУ

Жоба нәтижелілігінің көрсеткіштері жобаның саласын, ауқымын, мерзімін және
бюджетін, сондай-ақ өзінде немесе басқа ҮЕҰ атқарған осыған ұқсас жобалар
тәжірибесіне сүйене отырып айқындалады. Жобаның мақсаттарын сандық
көрсеткіштермен тұжырымдап ойластырған жөн болады. Бұл нәтижелілік қалай:
1) жобаның басындағы және аяғындағы көрсеткіштер айырмасына қарай не
2) бенефициарлардың таргет тобының бақылау тобымен (жоба іске аспай қалған
ұқсас жағдайлардағы ықтимал бенефициарлар тобы) салыстырғандағы айырмашылығына қарай бағаланатынын түсінуге көмектеседі. Көрсеткіштердің
екінші түрі үшін нақты индикаторды өлшеу немесе алу әдістемесін (сауалнама
жүргізу, статистикадан деректерді алу қажеттігі және т.б.) ойластырған аса
маңызды.

Жоспарлау кезеңінде біз қатерлерді бағалаймыз және жобаның табыстылығын
бағалауға мүмкіндік беретін нәтижелілік индикаторларының сандық көрсеткіштерін анықтаймыз. Қатерлерді бағалау ықтимал қатерлер тізімін жасап, олардың туындауы ықтималдығын анықтап, қатерлер мен стратегияларды саралап,
олар туындаған жағдайда қалай әрекет ететінімізді болжауды көздейді. Бұл
сыртқы және ішкі қатерлерге де қатысты.

1-жаттығу.

Жобаға төнетін қатерлерді бағалау
ҚАТЕР АТАУЫ

ҚАТЕР ТҮРІ

БАСТАЛУ
ЫҚТИМАЛДЫҒЫ

Сыртқы

Жоғары

Ішкі

Орташа
Төмен

Бұдан әрі жоба аясында атқарылған іс-әрекеттер (Output) индикаторларын
әзірлеу қажет. Олар атқарылған іс-әрекеттерден шыққан өнімдердің: акциялар,
тренингтер, шығарылған брошюралар мен постерлер, әлеуметтік желілер мен
БАҚ20 жарияланымдары санын және т.б. көрсетеді.

ӘРЕКЕТ ЕТУ
СТРАТЕГИЯСЫ
Не істейміз?
1. Жалтару шаралары
2. Алдын алу
шаралары
3. Қатер басталған
кездегі шаралар

Бюджеттің
артуы

Ішкі

2 – Бюджетті игеру
жөніндегі жоспар жасау

Эпидемиологиялық
жағдай

Сыртқы

2 – Бюджетті игеру
жөніндегі жоспар жасау

Жергілікті жерде
қолайлы кадрлар
жоқ

Сыртқы

1 – Кадрларды өз
есебінен оқыту және
жұмыспен өтеуге
келісімшарттар жасасу

Ықпал (Impact) деңгейінің көрсеткіштері, әдетте, келешекте қарастырылады.
Олар ұзақмерзімді бағалауға жатады және бұл әдетте 5 жылдан 10 жылға дейінгі
кезеңді қамтиды. Бұл қоғамдағы мәселелердің жағдайын өзгерте алатын ірі,
күрделі бағдарламаларға қатысты. Ықпал деңгейіндегі көрсеткіштерге аймақ,
жергілікті жер бойынша статистика деректерін, мысалы, жолдардағы қауіпсіздік,
жалпы қауіпсіздік, өлім-жітім мен туу деңгейін жатқызуға болады.
Көрсеткіштердің екі түрі – нәтиже (Outcome) және өнім (Output) – жобаны бақылау мен бағалаудың негізі.
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20 БАҚ – Бұқаралық ақпарат құралдары.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ КЕЗЕҢІНДЕГІ БАҒАЛАУ

ТИПСТЕР

Имплементация кезеңінде көрсеткіштердің барлық түрін бақылау және қадағалау, жоспарланғанымен салыстыру және мақсатқа жету дәрежесін анықтау
жүргізіледі. Төменде мұны өзіңіз қалай істей алатыныңыз көрсетілген.

Компьютерде журнал немесе кесте жасап, оған жобаңыз туралы
әлеуметтік желілер мен БАҚ-тағы жарияланымдардың бәрін бірден
енгізіп отырған дұрыс. Бұған жауапты бір адам болуы керек.

ЕЅ ЌОЛЖЕТІМДІ / ТАНЫМАЛ БАЄАЛАУ ЌЎРАЛДАРЫ
БАЛАЛАРДЫ ДАМЫТУ ОРТАЛЫЄЫ

ТАПСЫРЫС
БЕРУШІЛЕР

БЕНЕФИЦИАРЛАР

Өз іс-шараңызға қатыса отырып, адамдардың көңіл-күйі қандай болғанын түртіп алыңыз, олардың пікірлерін жазып алыңыз. Сіз сауалнамадағы ресми пікірлерге немесе есепке кірмейтін маңызды нәрсені
міндетті түрде естисіз. Өз командаңыз қалай жұмыс істейтінін және
нені жақсарту керегін белгілеңіз. Ұсақ-түйек жағдайлар да: мысалы,
бөлме қапырық, өткізетін күн немесе уақыт қолайсыз және т.б. аса
маңызды.

ЖОБА
МЕРДІГЕРЛЕР
Жобаның іс-шараларына немесе
қызмет көрсету орындарына бару

Жоба бойынша әлеуметтік
желілер мен БАҚ жарияланымдарын талдау 21

5-сурет

МЕМЛЕКЕТТІК
ОРГАНДАР

Түрлі пікірлер мен ұсыныстарды естіп, ескеру үшін фокус-топтарға
сіздің қызметтеріңізді пайдаланатын түрлі топ өкілдерін шақырған
дұрыс. Сөйлесуді бейресми жағдайда ыңғайлы уақытта ұйымдастырыңыз, шай мен тәтті тағамдар ұсыныңыз және бәріне сөйлеуге
мүмкіндік беріңіз.

Жобаның негізгі тараптарымен: бенефициарлармен,
тапсырыс берушілермен, орындаушылармен,
жетекшілік ететін мемлекеттік органдармен
тұрақты сауалнама және сұхбат жүргізу

Жоба командасымен талқылау

Барлық деңгейдегі: бағдарламалық,
қаржылай, коучинг және т.б.
есептерді талдау
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21 Google және Facebook басылымдарының дайын талдауын қолданыңыз.

Әдетте әлеуметтік жобалардың жекелеген іс-шаралары да, мысалы, тренингтер,
семинарлар мен вебинарлар да бағаланады. Мысалы, тренингті бағалаудың үш
деңгейі бар:

6-сурет

Оқуға кіріскендер арасынан табысты оқып шыққан қатысушылар
саны немесе үлесі.
Бұл көрсеткіш

ЖЕДЕЛ НƏТИЖЕ / ҐНІМ / OUTPUT

деп аталады.

Мысалы, коучинг жөніндегі тренингке 15 адам келді, оны 12 адам сәтті
тыңдап, 6 күннен кейін тест тапсырып аяқтады (80%).

Өз жұмысында/тәжірибесінде және өмірінде алған білімін қолданған
қатысушылар саны немесе үлесі (%).
Бұл көрсеткіш

ЌОРЫТЫНДЫ НƏТИЖЕ / OUTCOME

қатысты.

Мысалы, тренингтен кейін бір ай ішінде 12 адамнан 4 қатысушы (33%)
алған білімін өз жұмысында және 6 адам (50%) өз жұмысында немесе
өмірінде коучинг әдістерін қолданды.

АТЕЛЬЕ

Тренингтен кейінгі жұмысындағы/өміріндегі нақты оң өзгерістер
туралы хабарлаған тренингке қатысушылар саны немесе үлесі (%).
Бұл көрсеткіш

ЫЌПАЛ / IMPACT

деп аталады.

Мысалы, 30 адамның алтауы (20%) мансабын өзгертті, тренер болды және
өз ісін ашты, ал төртеуі (13%) жеке өмірін өзгертті 22.
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22 Келтірілген мысалдар Атырау қаласындағы «Жарқыра» жобасы аясында
өткенкоучинг бойынша нақты тренингтерден алынған.

АЯҚТАУ КЕЗЕҢІНДЕГІ БАҒАЛАУ
Аяқтау кезеңінде ҮЕҰ жоба туралы есеп дайындайды, сонымен қатар, тиісінше, қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу деңгейіне бағалау
жүргізіледі.

ТИПСТЕР

Жобаның аяғында есепте өзіңіз көрсеткіштердің екі немесе үш деңгейін
көрсетесіз:

Есеп. Көп жазбаңыз – 10-15 беттен артық ешкім оқығысы келмейді,
эмоцияға беріліп жазбаңыз, өзіңізді мақтамаңыз – демеуші жұмысты
нақтысынан гөрі жақсырақ етіп көрсеткісі келеді деп ойлайды. Нәтижелерді көрсетіңіз, мақсаттар бойынша жетістіктерді көрсетіңіз,
бенефициарларыңыздың нақты табысқа жету жолын көрсетіңіз.

жасалған жұмыстың куәсі – ҚЫЗМЕТ ӨНІМІ/OUTPUT;
жобаның мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу нәтижелері (бір
жыл аясында) – НӘТИЖЕ/OUTCOME;
сонымен қатар жобаңызға сәйкес келсе, мақсат бойынша
ұзақмерзімді нәтижелер (жобаны аяқтағаннан кейін 3-5 жыл) –
ЫҚПАЛ/IMPACT.

Есіңізде болсын, демеуші үшін әрдайым PR және оның қосқан үлесі жария
болғаны маңызды, ал жарияланымдар үшін жақсы фотосуреттер мен
басқа да медиаматериалдар қажет. Сондықтан өнімдерді, қызметтерді брендтеуді және фотограф, видеооператор шақыруды
ойластыруды ұсынамыз. Жобаның жетістіктерін растау үшін бенефициарлардың тарихын және түрлі сандарды дереу жинаған пайдалы. Бұл
жұмысты жобаны іске асыру кезеңінде барлық қажет ақпаратты
жинауды ұйымдастыратын топтың белгілі бір адамына тапсыруды
ұсынамыз.

7-сурет

1 ЖЫЛ

ЌЫЗМЕТТІЅ ҐНІМІ / OUTPUT
қызметтің жедел нәтижелері

3-5 ЖЫЛ

НƏТИЖЕ / OUTCOME
жобаның мақсаты мен
міндеттеріне сәйкес жедел
нәтижелер (бір жыл
аясында)

ЫЌПАЛ / IMPACT
мақсатқа сәйкес
ортамерзімді нәтижелер
(жоба аяқталғаннан кейін
3-5 жылда)
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АЛЄА ЌОЙЄАН МАЌСАТТАР МЕН МІНДЕТТЕРГЕ
ЌОЛ ЖЕТКІЗУ ДЕЅГЕЙІН БАЄАЛАУ

ТИПСТЕР

Алға қойған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу деңгейін бағалауды мынадай
сұрақтар қою және есепте оларға жауап беру арқылы жүргізген қолайлы23:

Жетістіктерді сипаттау кезінде өзіңізге адал болыңыз. Кейде индикаторлардан асып кетуі немесе жоспарланғандарға қол жеткізілмей қалуы
мүмкін, сондықтан индикаторлар не себептен осындай немесе басқа
болғанын жазуды ұмытпаңыз.

• Мақсат қаншалықты орындалды? Сандық, % мәнде?
• Көрсеткіштер асыра орындалса, онда не дұрыс істелгенін
айшықтау керек. Не болмаса әуел баста көрсеткіштер төмендетіп көрсетілді ме?
• Жобада жоспарланғанынан өзге қандай жетістіктер бар?
• Көзделген көрсеткіштерге қол жеткізілмесе, нені жақсарту керек және қалай?
Бастапқыда көрсеткіштер тым жоғары болды ма?
• Сіз қандай «сабақ» алдыңыз? Келешекте қателіктерден қалай аулақ болуға
болады?
• Сондай-ақ көрсеткіш сандарын бекіту үшін бенефициарлардың цитаталарын
берген дұрыс болады.
1. МАҚСАТ ПЕН
МІНДЕТТЕР
ИНДИКАТОРЛАРЫНА
ҚОЛ ЖЕТКІЗУ %-Ы

2. ЖОСПАРЛАНҒАННАН БӨЛЕК ҚАНДАЙ
ЖЕТІСТІКТЕР БАР?

3. НЕ ЖАҚСЫ
ІСТЕЛДІ?

2. САТЫЛҒАН
ДИЕТАЛЫҚ
ТОРТТАРДЫҢ
АРҚАСЫНДА САТУ
АЙНАЛЫМЫ 120%
БОЛДЫ

4. КЕЛЕШЕКТЕ НЕНІ
ЖАҚСАРТУҒА
БОЛАДЫ?

Көбінесе жоспарланған жетістіктерден басқа кейбір жетістіктер
келешекте жобаны дамыту және жоспарлау кезінде ескеру үшін маңызды. Мысалы, аналар бала емізудің маңызы туралы білді және баласын
емізе бастады, өзінің және сәбиінің денсаулығын қадағалай бастады.
Әуел баста бұл тақырып жобаға қатысты болмаса да, келешекте
аналар үшін кейбір тақырыптарды жобаға қосуға болатын шығар.
Алынған сабақтар мен қателіктерді команда болып талқылаған маңызды, тек «кінәліні іздеу» бағытында жұмыс жасамаңыз. Оның орнына
келесі жолы өз командаңыздың мүшелері тиімді жоспарлау, қауіп-қатерлерді алдын-ала көру мен сізге олар туралы ашық түрде ескерте алуы
үшін сенім мен ашықтық атмосферасын орнатыңыз.

5. АЛЫНҒАН
САБАҚТАР МЕН
ҚАТЕЛЕР

3. ТОРТТАРДЫ
ЖЕМІС-ЖИДЕКПЕН
БЕЗЕНДІРУ – САТЫП
АЛУШЫЛАРҒА
ТАРТЫМДЫ

4. ТАБЫСТЫ
АРТТЫРУ ҮШІН
ТОРТТЫҢ
МӨЛШЕРІН
ҮЛКЕЙТЕМІЗ

1. БІЗ МАҚСАТҚА
ЖЕТТІК! ТОРТ ДӘМДІ
ЖӘНЕ ҮЛКЕН
СҰРАНЫСҚА ИЕ

8-сурет
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5. КЕЛЕШЕКТЕ
ТҰҒЫРШАНЫ
ЖЕТІЛДІРУ ҚАЖЕТ,
ОСЫНДАЙ ТҰҒЫРША
ЫҢҒАЙЛЫРАҚ

23 Мақсат қою ары қарай қарастырылады.

ЖОБАНЫ САПАЛЫ БАЄАЛАУ ЇШІН НЕ КЕРЕК?
7. Бағалау бюджетін есептеу
(Бюджет лимитін анықтау –
жобаның бүкіл бюджетінің
1–10 пайызына дейін)

8. Күтілетін нәтижелер
мен ұсыныстарды жазу

6. Бағалау бойынша жұмыс
кестесін/графигін жасау

2. Бағалаудың
мақсаты мен оны
жүргізу себептерін
түсіну

3. Бағалауға қандай
сұрақтар кіретінін не
кірмейтінін анықтау

4. Жұмыс көлемінің
тізімін /тізбесін жасау
(сауалнамалар, ФТД және
т.б. санын жазу)
5. Бағалау жүргізуге өз
қызметкеріңізді
тағайындау немесе
маман жалдау (әдетте
бұл 1-3 адам)

1. Жоба туралы қолжетімді
және жеткілікті ақпарат
болуы
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9-сурет

2-жаттығу.

БАЄАЛАУ БЮДЖЕТІ

Істеліп жатқан жобаңыз үшін толық бағалау жоспарын әзірлеңіз:
бағалау мақсаты, бағалау сұрақтары, құралдары, бағалаушылар
тобы, графигі, бюджеті.

Бағалау бюджетіне мына тармақтарды қосуды ұсынамыз:

1.

БАҒАЛАУ ЖОСПАРЫ

Бағалау жүргізетін мамандардың жұмыс
уақыты (бағалаушылардың жұмысы
мыналарды қамтуы мүмкін: құралдарды
әзірлеу; сауалнама жүргізу; есеп жазу).

+

МАҚСАТ
1.

жинау құралдары мен
2. Ақпарат
әдістерінің дұрыстығын

СҰРАҚТАР

3.

тексеретін сарапшы/әлеуметтанушының жұмыс уақыты.

+

4.

ҚҰРАЛДАР

3.

Бағалаушылардың жол
жүру/мейманханада тұру/
тәулік ақысы құны.

БАҒАЛАУШЫЛАР
ТОБЫ

ГРАФИК

10-сурет

БЮДЖЕТ
Айта кетері, жұмысқа сағат санына қарай ақы төлеу Қазақстанда аса таралмаған,
бірақ жұмыс уақыты мен төлемді есептеудің мұндай үлгісі өте қарапайым және
команда мүшелері мен сарапшылардың ортақ іске қосқан үлесін жақсы ескереді.
Мұндай төлем әдісі – донор ұйымдардың көбі үшін қалыпты жағдай.
Демеушіге ұсынылатын бюджетте жоғарыда көрсетілген бағалау шығынын бірден
қарастырып, оларды бөлек тармақта көрсетуді ұсынамыз.
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2.

Ең алдымен жобадағы осы жұмыстарға жауапты адамды тағайындауыңыз
керек; содан кейін жобаның бақылау жасалатын көрсеткіштерін және дерек
көздерін таңдап, деректерді қалай талдайтыныңызды анықтаңыз. Сандық
деректер – тренингтер, қатысушылар, акциялар, семинарлар және т.б. саны,
оларды Excel кестелерінде жинаған дұрыс, ол жерде көрсеткіштер статистикасы
мен өзгерісін дереу бақылай аласыз. Есіңізде болсын, бақылау үшін бастапқы
және көзделген көрсеткіштерді тіркеп алу қажет. Сапа көрсеткіштерін сұхбаттан,
фокус-топтардан және жоба кездесулерінен аламыз. Әдетте, сапалық деректер
алынған сандық көрсеткіштерді түсінуге көмектеседі және жоба есебінен бенефициарлар қол жеткізген өзгерістерді, жақсаруды көрсетеді.

ƏЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫ
БАЌЫЛАУ
Бақылау (мониторинг) – жоба барысында және одан кейін таргет аудиторияда
немесе оның қоршаған ортасында қандай өзгерістер болғанын анықтау үшін
жобаның таңдалған көрсеткіштерін (индикаторларын) үнемі жинау және талдау
процесі. Мониторинг мақсаттары жобаға жұмылдырылған тараптардың әрқайсы
үшін әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, жобаны орындаушыларға – жоба жоспарында белгіленген іс-шаралар түгел орындалуы; демеушілерге – жоба нәтижелерінің көзделген көрсеткіштерге ұмтылуы; қоғамға – мәселеге нақты ықпал етуі
және қоғамдағы жағдайдың жақсаруы маңызды.

Бақылау жасалатын көрсеткіштер тренерлердің көрсетілген қызметтері бойынша
есептері, іс-шаралардан, акциялардан алынған есептер, келушілерді тіркеу
журналдары, шағымдар мен ұсыныстар кітабы, жобаға қатысушылармен және
жобаның басқа тараптарымен терең сұхбаттар, БАҚ немесе әлеуметтік желілердегі жарияланымдар бойынша есептер және т.б. көздерден жиналады. Output
типіне қарағанда Outcome және Impact типтерінің индикаторларын таңдау,
қадағалау және есептеу қиынырақ. Бірақ, олар сіздің жетістіктеріңізді және
жобада қол жеткізілген өзгерістерді көрсетеді.
Бақылау жүргізуге жауапты адамның міндетіне жоба фазаларының ұзақтығына,
іс-шаралардың қарқыны мен сипатына байланысты кезеңділігі көрсетілген
деректер жинаудың жоспар-графигін жасау кіреді. Сондай-ақ ол кестелерге
көрсеткіштерді жинауды және енгізуді, жобаның түрлі кезеңіндегі: негізгі/
бастапқы – көзделген/нақты көрсеткіштерді салыстыруды жүзеге асырады.
Бақылаудың жоспар-графигін демеушіге ыңғайлы болуы үшін есеп беру уақытымен синхрондауға немесе айына бір рет кезеңділікпен жүргізуге болады.
Мониторинг жеке іс-шара үшін де жүргізіледі. Ең басында индикаторларды
жинауға арналған кесте жасалады: бүкіл команда оларға қол жеткізе алатындай
және оларды жобаның келесі қадамдарын түзету үшін қолдана алатындай етіп
google-дискте жасауды ұсынамыз.

ЖОБАНЫ БАЌЫЛАУ ЖЇЙЕСІН
ЌАЛАЙ ЌЎРУЄА БОЛАДЫ?
1.
ЖАУАПТЫ
ТҰЛҒА

КӨРСЕТКІШТЕРДІ
ЖИНАУ

ДЕРЕК
КӨЗДЕРІ

2.
ДЕРЕК
ЖИНАУ
ЖОСПАРГРАФИГІ

КӨРСЕТКІШТЕРДІ
ӨЛШЕУ ЖӘНЕ
САЛЫСТЫРУ

3.

КІДІРУ/ОЗЫП КЕТУ
СЕБЕБІН АНЫҚТАУ
ЖӘНЕ ОНЫ ТҮЗЕУ

Жиналған бақылау деректерінің нәтижелері бойынша оларға талдау жүргізіледі
және кідіру/озып кетудің ықтимал себептері көрсетіледі, ал жоба басшысы мәселелерді жою үшін амал жасайды. Осылайша жоба тобы уақытында әрекет етеді
және бұл қателіктер мен жаңылысудың алдын алуға мүмкіндік туғызады.

ДЕРЕКТЕРДІ
ТАЛДАУ
СТРАТЕГИЯСЫ
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3-жаттығу.

ЛОГИКАЛЫЌ МОДЕЛЬ –
ƏЛЕУМЕТТІК ЖОБАНЫЅ НЕМЕСЕ
БАЄДАРЛАМАНЫЅ ЇЛГІСІ

1. Жұмыстың жетістігін тіркеу үшін ұйымыңызда үнемі бақылап (мониторинг
жүргізіп) отыратын көрсеткіштерді/индикаторларды тізімдеңіз:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Жылына жобаларға жазылған өтінімдер саны.
Жылына ұтып алынған өтінімдер саны.
Кіріс (Демеушілерден қанша ақша келді? Клиенттерден қанша ақша келді?).
Шығындар (Сіз қандай шығындарды үнемі қадағалап отырасыз?).
Айына клиенттер/бенефициарлар саны (тізім немесе мәліметтер базасы).
Тұрақты клиенттер саны.
Сіз проблемасын/мәселесін шешуге/жақсартуға көмектескен клиенттер саны.
Сіздің жұмысыңызға шағымдар саны.
Тренингтің немесе іс-шараның нәтижелілігі.
Сіз тағы нені қадағалайсыз? Үтір арқылы тізімдеңіз.

ЖОБАНЫЅ ЛОГИКАЛЫЌ МОДЕЛІН
ЌАЛАЙ ЌЎРУЄА БОЛАДЫ?

2. Тағы нені қадағалауыңыз керек деп ойлайсыз? Үтір арқылы тізімдеңіз.
3. Ұйымыңыздың осы көрсеткіштерін бақылайтын нақты жауапты адамыңыз бар
ма? Бұл оның лауазымдық міндеттерінде жазылған ба? Жазылмаса, оған
бақылау жүргізу міндетін белгілеп, жазып қойыңыз.

Логикалық модель (ЛМ) сізге жобаны жоспарлауға, оны сипаттауға және оның
орындалуын қадағалауға көмектеседі. ЛМ – жобаны бақылау мен бағалаудың ең
көп таралған және қолжетімді құралы. Бұл модельді жобаның барлық кезеңінде
бағалаудың негізгі құралы ретінде қарастыруға болады. Сіз донорға және
қоғамға есепті логикалық модельге сәйкес бересіз.

4. Жоғарыда аталған көрсеткіштердің бәрін қайдан жинауға болады? Үтір
арқылы тізімдеңіз.

Жобаның немесе өтінімнің сипаттамасы көп парақтан тұруы мүмкін, бірақ тек
логикалық модельді оқығаннан кейін өз донорларыңыз бен серіктестеріңіз
жобада не істейтініңізді, қандай мәселені шешуге тырысқаныңызды бірден
түсінеді. Мұндай формат топта жұмыс істеуге және донорлар мен серіктестер
үшін талқылауға ыңғайлы. Халықаралық ұйымдар, елшіліктер және шетелдік
компаниялар көбінесе логикалық модельді толтыруды талап етеді және оны
өтінімнің бір бөлігі деп санайды. Егер командадан біреу кетсе немесе жоба
менеджері өзгерсе, логикалық модель жаңа адамға жобаның мәнін тезірек
түсінуге көмектеседі.

5. Бұл деректерді қаншалықты жиі жинайсыз?
6. Оларды кім және қалай талдайды? Нақты адам немесе лауазымды көрсетіңіз.
Қолданылатын талдау әдістерін атаңыз.
7. Бұл ақпарат бойынша кім шешім қабылдайды? Нақты адам, лауазым немесе
органды атаңыз. Ұйымның жетістігі туралы ақпаратқа сүйеніп, соңғы
шешімді сипаттаңыз.

Жобаны әзірлеу немесе қаржыландыруға өтінім беру жұмысын ЛМ құрастырудан бастауға кеңес береміз.

Жауаптардың бәрін кестеге жазыңыз:
№

Көрсеткіш

Дерек жинауға
жауапты тұлға

Дерек көзі

Дерек жинау жиілігі
(немесе нақты күндер)
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Логикалық модель дегеніміз не? Бұл – жобаңыздың негізгі мәнін жеткізетін бір
немесе екі парақтан тұратын құжат. Модельде қандай мәселені шешетініңіз,
қандай нәтижеге қол жеткізетініңіз, нәтижеге қалай жететініңіз, сізге қандай
ресурстар қажет екені туралы ақпарат бар. Логикалық модельді көбінесе логикалық матрица немесе логикалық-құрылымдық сызба деп те атайды.

Логикалық модель қалай аталатынына қарамастан, мына сұрақтарға жауап алуға
көмектеседі:
• Жоба аясында қандай нәтижелерге қол жеткізгіңіз келеді?
• Осы нәтижелер мен жобаның мақсатына жету үшін не істейсіз?
• Жобаны іске асыру үшін сізге қандай ресурстар қажет?
• Жобаның сәттілігіне қандай ықтимал мәселелер әсер етуі мүмкін?
• Сіз жобаның барысын /жетістігін қалай өлшейсіз және тексересіз?

НЕГІЗГІ БАЙЛАНЫСТАР
КӨРІНІС

Кесте пішімі мен кесте элементтері донордың талаптарына байланысты өзгеруі
мүмкін. Көбінесе оған мақсат, міндеттер, іс-шаралар, жедел нәтижелер
(өнімдер), қорытынды нәтижелер, олардың көрсеткіштері мен ықпалы кіреді.
Бұл нұсқаулықта сіз логикалық үлгінің түрлі мысалдарымен танысасыз.

Іс-шаралардың/
әрекеттердің жедел
нәтижесі

Қорытынды
нәтиже

Қорытынды
нәтижеге
арналған
индикатор

ӨНІМ

НӘТИЖЕ

ЫҚПАЛ

Мысалы, пандемия көп адамды жоспарларын өзгертуге мәжбүр қылды. Жаңа
жағдайлар немесе күтпеген қауіптер қажет нәтижеге жетуіңізге кедергі
келтіретінін көрсеңіз, өз әрекеттеріңізді реттеңіз.

Жобаның мақсаты:
Іс-шара/
әрекеттер

ҚЫЗМЕТ

Сіз жүзеге асыратын жобаның талаптары мен контексті өзгеруі мүмкін, сәйкесінше өзіңіз донормен және серіктестермен келісу арқылы логикалық модельге
өзгерістер енгізе аласыз.

Кесте
Жобаның логикалық моделінің үлгісі

Міндеттер

МАҚСАТ/МІНДЕТТЕР

Жобаның
ықпалы

Бұған дейін логикалық модель туралы естімеген болсаңыз немесе оны өзіңіз
жасамаған болсаңыз да, әлеуметтік немесе зерттеу жобасын жоспарлау және
іске асыру кезінде сіз ЛМ жасауға қажет жұмыстың көп бөлігін істеп жүрдіңіз.
Жобаларды іске асыруда тәжірибеңіз болмаса, өзіңіз қатысқан немесе жай ғана
көрген отбасылық мерекені еске түсіріп көріңіз. Әдетте ұйымдастырушылар той,
туған күн немесе мерейтой болсын – қандай да бір іс-шара аясында қандай
нәтижелерге қол жеткізгісі келетінін түсінеді. Адамдар туыстарымен және достарымен әдемі бөлмеде көңілді бағдарлама көріп, дәмді ас ішіп, тамаша уақыт
өткізгісі келеді. Мерекені ұйымдастырушылар жүргізуші шақырады, өтетін
орынды таңдайды және мәзір жасайды, фотограф жалдайды және т.б.
Ұйымдастырушылардың барлық жұмысын бір кестеде сипаттасақ, төмендегі
мысалдағыдай логикалық модельді көрер едік. Мерекеден кейін біз нәтижелерге қарап, оларды бастапқы жоспарларымызбен салыстыра аламыз. Төмендегі
кесте мерейтойдың логикалық моделі түрінде өмірден алынған мысал ретінде
ұсынылған.

«Мына әрекеттерді жүзеге асырсақ, ол мынандай нәтижеге әкеледі» логикасын
қолдана отырып, кестедегі элементтердің бәрін қарастырыңыз.

ЛОГИКАЛЫЌ МОДЕЛЬДЕГІ НЕГІЗГІ
БАЙЛАНЫСТАР
Төмендегі суретте жоба ішіндегі және ішінара логикалық модель ішіндегі байланыстарды ең көрнекі түрде көрсетілген. Осылайша, өзіңіз болжаған көрініске қол
жеткізгеніңіз жоба немесе бағдарлама тигізетін ықпалдан көрінеді. Біз жобамыздың нәтижесін көре алған жағдайда мақсат пен міндеттерге қол жеткіздік және
орындадық деп айта аламыз. Мәресіне жеткен кезеңде кез келген әрекет әрқашан тіркеуге болатын өнім береді.
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Кесте
«Мерейтой» жобасының логикалық моделі

Төменде Атырау облысындағы «Қоғамдық орындар» жобасындағы бір тапсырмасының логикалық моделі мысалға келтірілген. Жоба жергілікті тұрғындарға өз
ауылдары мен шағын қалаларын көркейтуге көмектеседі. Бұл мысалда міндеттің орнына қорытынды нәтиже көрсетілген. Қорытынды нәтижеде Атырау облысының тұрғындарына арналған өзіміз қалайтын өзгеріс көрсетіледі. Жобаның
орындалған-орындалмағаны нәтижемен өлшенеді немесе расталады. Бұл
мысалдағы мақсат тұжырымдама ретінде құрастырылған. Бұл нұсқа бәрінен
түсініктісі. Индикаторлар түпкілікті нәтиже мен жедел нәтижеге арнап көрсетілген. Сондай-ақ бұл логикалық модельде бастапқы деректер мен команда ұмтылатын көзделген көрсеткіштер туралы ақпарат және осы ақпаратты растау тәсілдері бар.

Жоба атауы: Әкемнің 60 жылдығына арналған мерейтой
Жобаның мақсаты: 2021 жылғы желтоқсанда туыстарымыз бен отбасымыздың достары әкемді туған күнімен
құттықтап, тойлатуға мүмкіндік алды.
Міндеттер

Логистиканы
ұйымдастыру және
мазмұнын
ойластыру

Іс-шара/
Әрекеттер

Іс-шаралардың/
әрекеттердің жедел
нәтижесі

1. Қонақтардың
тізімін жасау
және шақырту
жіберу.

1. Іс-шара өтетінінен
құлақтанған қонақтар
үлесі.

Қорытынды
нәтиже

Туыстары
мен достары
тамаша
уақыт
2. Мерейтой өтетін орын, өткізді.
2.Мерейтой
ас мәзірі (мекен жайы,
уақыты) таңдалды.
өтетін орынды,
Мерейтой
уақытты және ас
иесі көп
3. Үстелдегі мәзір
мәзірін таңдау.
жағымды
берілген тапсырысқа
эмоция мен
3. Мерейтой
сәйкес келеді.
сыйлыққа
бағдарламасын
кенелді.
жасау, жүргізуші 4. Жүргізуші сценарийде
қонақтар туралы
жалдау.
ақпаратты пайдаланып,
кештің сценарийін
бейімдеді.

Қорытынды
нәтижеге
арналған
индикатор

Жобаның
ықпалы

1. Риза болған
қонақтар үлесі
(пікірлер).

Отбасының
берекесі
артты.

2. Мерейтой
иесі риза (пікір).

Достармен
қарым-қатынас
нығайды.

3.Мерейтой иесі
алған ақша мен
бағалы
сыйлықтар
саны.

Кесте
«Қоғамдық кеңістіктер» жобасының логикалық моделі
Бұл мысалда
міндеттің
орнына түпкілікті
нәтиже
көрсетілген

Жобаның мақсаты: жергілікті қауымдастықтар қоғамдық кеңістікті жақсартуға және жергілікті мәселелерді
шешуге қатысуын арттырды.
Сипаттамасы

Индикаторлар
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2021 жылға
көзделген
көрсеткіш

Ақпаратты
растауға
арналған көздер

Қорытынды Жергілікті
тұрғындар
нәтиже
жетілдірілген,
(outcome)
жаңа қоғамдық
кеңістікті
пайдаланады.

1. Жаңа және
жетілдірілген
қоғамдық кеңістікті
пайдаланатын
тұрғындар үлесі.

1 – 0%,
24 нысан

1 – 30%,
35 нысан

Нысандарға бару;
жергілікті
үйлестірушінің
және жоба
топтарының
фотосуреттері;
видеолары мен
есептері.

Жедел
нәтиже
(output)

1.1 Тренингтерден
өткен және жаңа
қоғамдық
орындарды
жақсарту және құру
бойынша
жобаларға
қатысқан жергілікті
тұрғындар саны.

1.1.1 – 76

1.1.1 – 100

1.1.2 – 4 әр
топта

1.1.2 – 8 әр
топта

1.1.1 Тренингті
бағалау формалары
және қатысушылар
тізімі.

Белсенді
азаматтар
бірлескен
жобаларды іске
асыру бойынша
білімі мен
машықтарын
жақсартты.

1.2 Жобалау
топтары үшін
ұсынылған
кеңестер саны.

11-сурет

Бастапқы
деректер
(2019-2020)

1.1.2 Тренерлердің
есептері.

ЌАЖЕТ МАШЫЌТАР

ЛОГИКАЛЫЌ МОДЕЛЬ КҐМЕГІМЕН
ЖОБАНЫЅ МОДЕЛІН ЖАСАУ

•
•
•
•
•

Жобаны әзірлеу үшін жеткілікті ақпарат бар кезде логикалық модельді құрастыру жұмысын бірден бастаған дұрыс. Уақыт тығыздығына байланысты мәселені
терең зерттеуге үлгермей жатсаңыз, негізгі идеяларды топ болып талқылау
арқылы логикалық модельдің бірінші нұсқасын жасаңыз. Жобаны жалғастыратын болсаңыз, онда проблемалардың көбі сізге белгілі және өзіңіз сол проблемаларды шешуге көмектесетін логикалық модель жобаның дизайнын оңай жасай
аласыз.

ТИПСТЕР

Төменде жаңа өтінімді немесе жоба моделін жасаудың жалпы конструкциясындағы логикалық модельдің орны көрсетілген:

1.

Бенефициарлардың қажеттіліктерін
талдаймыз: мәселені шешуге әсер ететін
түрлі тараптардың барлық мәселелері мен
қажеттіліктерін табамыз.

2.

Себеп-салдарды талдаймыз, басты
мәселені және оны шешудің мүмкін
жолдарын, содан кейін оңтайлы
шешімді табамыз.

3.

Жобаның мақсаты мен міндеттерін
тұжырымдаймыз, логикалық модельге
енгіземіз.

4.

Мақсатқа жетуге керек іс-шаралар
немесе әрекеттер, сондай-ақ міндеттер
тізімін жасаймыз, логикалық модельге
енгіземіз.

5.

Жобаға қажет адами, материалдық,
қаржылай және ақпараттық ресурстарды ойластырамыз. Команда құрамыз.

6.

Жобаның егжей-тегжейлі бюджетін
жасаймыз.

бағалаймыз, алдын алу немесе
7. Қатерлерді
түзету шараларын ойластырамыз, қажет

8.

Жобаны бірінші рет серіктестермен
және сарапшылармен, мүмкін болса,
бенефициарлармен талқылаймыз.

модельге қажет өзгерістерді
9. Логикалық
енгіземіз.

индикаторларды анықтаймыз
10. Сандық
және мониторинг жүйесін ойластыра-

болған жағдайда өзгерістер енгіземіз,
бюджетте көрсетеміз.

- логикалық модель
элементтері
- логикалық моделге енбейді

Құжаттарды немесе есептерді талдау машығы.
Тақырып бойынша қажет ақпаратты іздеу машығы.
Талқылауды фасилитациялау (басқару) машығы.
«Жақсы» сұрақтар қоя білу.
Сіздің қызмет салаңызда болып жатқан процестерді білу.

«Жақсы» сұрақтар дегеніміз не? Әлеуметтанушылардың және бенефициарлармен тиімді жұмыс істейтін адамдардың бірнеше құпиясын
ашып берейік. «Жақсы» сұрақтар – бұл әдетте «иә» немесе «жоқ»
деп жауап беруге келмейтін, толық жауап берілуге тиіс ашық
сұрақтар: «Біздің бағдарламада сізге не ұнайды?», «Оны жақсарту
үшін қандай ұсыныстарыңыз бар?». Яғни сіз жауап берушіні өз
пікіріңізбен немесе дайын жауап ұсыныстарымен шектемейтін
сұрақтар. Ашық сұрақтар қою арқылы сіз өзіңізге барынша пайда
көресіз және респондент (сұрақтарға жауап беретін адам) өз пікірі
маңызды екеніне риза болады. Жауап әлі де жеткілікті болмаса,
«Сізге онша ұнамады дедіңіз, ал «онша емес» деген не? Сіз мұны қай
сәтте түсіндіңіз?» деген сынды нақтылаушы сұрақтар қойыңыз.
ЛМ жобасын дайындау барысында біз команданы
жобаға араластыру, қызықты идеялар жинау және
жобаны бірыңғай түсінуді қалыптастыру үшін
орта есеппен 2-4 кездесу өткізуді ұсынамыз. Кездесулер кезінде айтылғанның бәрін жазып отыру
қажет. Талқылаудағы көрнекілікті арттыру үшін
флипчарт қолданыңыз.

мыз, логикалық модельге енгіземіз,
бюджетті толықтырамыз.

модельге сүйеніп, жобаны
11. Логикалық
өтінім түрінде сипаттаймыз.
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ЛОГИКАЛЫЌ МОДЕЛЬ
ЌЎРУДЫЅ ЌАДАМДАРЫ
4-

ЌАД

1-ЌАДАМ

ЖОБАНЫЅ ЌАЖЕТТІГІ МЕН
ЛОГИКАСЫН НЕГІЗДЕУ
Сіз жобаның логикасын және жобаның қажеттілігін негіздеуіңіз керек. Жұмысыңыз барысында бенефициарлардың шешілмеген мәселесін көргенде, сіздің
ойыңызда оны шешетін жобаның идеясы пайда болады. Шешіміне әсер еткіңіз
келетін мәселеге талдау жасаңыз. Осы кезеңде сіздің командаңыз мәселені
шешуге қалай көмектесе алатынын анықтау үшін осы тақырыптағы мақалаларды, есептерді, статистиканы, мемлекеттік бағдарламалар мен БАҚ-тағы жарияланымдарды зерттейді. Электрондық материалдарды іздеу жүйесінен, Google
академиясынан, ҮЕҰ сайттарынан, БАҚ және зерттеу ұйымдарынан іздеуге
болады. Таргет аудиторияның қажеттіліктерін, мәселелердің себептерін және
оларды шешу тәсілдерін командамен, серіктестермен, донорлармен және бенефициарлармен бірге талқылаңыз. Онлайн немесе офлайн кездесулер өткізіп,
онлайн сауалнама және фокус-топ арқылы жауаптар жинауыңызға болады.
Онлайн-сауалнамаларды Google-формалардың, өзіңіздің Instagram-парақшаларыңыздың немесе сауалнама жүргізуге арналған басқа да сервистердің көмегімен тегін жүргізуге болады.

АМ

3-ЌАДАМ

2-ЌАДАМ

Барлық кездесулеріңіз және оқыған материалдарыңыз туралы жазбалар
жасаңыз, оларды бөлек файлға жазыңыз. Жоба дизайны үшін пайдалы болатын
негізгі қорытындыларды айқындаңыз. Жазбаларға команда мүшелерінің бәрі
қол жеткізе алуы керек. Жазбаларға логикалық модель мен бүкіл өтінімді жасау
барысында оралып отыруға болады. Мәселені зерттей отырып, сіз негізгі ойыншылар немесе мүдделі тараптар туралы түсінік қалыптастыра аласыз. Шешімдерге кім ықпал ете алатыны, сізді қолдауға кім дайын екені, осы уақытқа дейін
осы бағытта жұмыс істегендер туралы ақпарат сізге ең басында, сондай-ақ жобаның барлық кезеңінде көмектеседі.

1-ЌАДАМ

1-қадам. Жобаның қажеттігі мен логикасын негіздеу.
2-қадам. Мәселелер ағашын жасау және оны шешім ағашына айналдыру.
3-қадам. Жобаның логикалық моделінің бірінші нұсқасын жасау.
4-қадам. Логикалық модельді мәресіне жеткізу.
12-сурет
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МƏСЕЛЕЛЕР МЕН ШЕШІМДЕРДЕН МАЌСАТТАР
МЕН МІНДЕТТЕРГЕ ЌАЛАЙ ҐТУ КЕРЕК?

2-ЌАДАМ

МƏСЕЛЕЛЕР АЄАШЫН ЖАСАУ ЖƏНЕ
ОНЫ ШЕШІМ АЄАШЫНА АЙНАЛДЫРУ

Жобаңыздың мақсаты – бенефициарларыңыздың қалаулы жағдайы болады.
Оған сіз өз әрекеттеріңіз арқылы олармен бірге қол жеткізесіз. Әдетте «үлкен»
мұрат – мінсіз жағдайдың көрінісі, яғни қандай да бір идеал жағдай болады, ал
оған жету жолындағы кішкентай қадамдар – сіздің жобаңыз және оның міндеттері. Мұндағы ең күрделі нәрсе – сіз қол жеткізгіңіз келетін нәрсені (жобаның
мақсаты) визуалдау және мақсатқа қандай жолмен баратыныңызды (жобаның
міндеттері) анықтау. Міндеттерді пазлдар деп атауға да болады: сіз оларды
жинай алсаңыз, көзделген сурет жасап шығарасыз. Жобаның мақсатын оқығаннан кейін әр адам сіз ұмтылатын көзделген нәтижені және жоба арналып отырған
таргет аудиториясын көруі керек. Мақсаттарды тұжырымдау кезінде ағылшын
тіліндегі мына сөздерден құралған SMART критерийлерін ұстануыңыз керек:

Жиналған ақпаратқа сүйеніп бар мәселелердің себептеріне, олардың салдарына
талдау жасау үшін және «түпкі» себептерге әсер ету үшін «мәселелер ағашын»
жасаңыз. Мәселені парақтың немесе онлайн құжаттың ортасына қойыңыз, айналасына оның пайда болуы себептерін жазыңыз. Содан кейін осы мәселенің ықтимал салдарын жазыңыз. Мәселенің барлық себептері мен салдарын талдағаннан
кейін шешімдер ағашын жасауды бастай аласыз. Мәселелердің теріс тұжырымдарын оң шешім тұжырымына айналдырасыз. Осылайша болашақ жобаңыздың
мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдай аласыз.

ТИПСТЕР

SPECIFIC – нақты
MEASURABLE – өлшенетін
ACHIEVABLE – қолжетімді
RELEVANT – маңызды
TIME BOUND – уақыты шектеулі

«Мәселелер мен шешімдер ағашы» – талдау
құралдарының бірі. Сондай-ақ «ой-талқы»
немесе «Исикава балығы» құралдарын және
шыққан мәселелерді жай ғана саралауды
қолдануға болады. Бұл әрекеттердің мәні – сіз
жұмыс істей алатын және жобаңызға әсер
ете алатын нақты мәселенің себептерін
табу.

Мақсат жазу үшін мына формуланы қолдансаңыз болады:
ӨЗГЕРУ
БАҒЫТЫ

«Түпкі» себеп – барлық мәселенің ең басты түбегейлі себебі. Мәселелер тізімінен деңгейлер бойынша «түпкі мәселеге» көшу үшін
«неге?», «ары қарай не болады?» деген сұрақтарды мәселенің
бастапқы себебіне келмейінше қоя беруіміз керек. Өкінішке орай,
әлеуметтік жобаларда негізгі себеппен жұмыс істеу әрдайым
мүмкін бола бермейді, өйткені көбінесе кедейлік, экономикалық
дағдарыс сияқты жүйелі мәселелер себеп болуы мүмкін. Мұндай
себептерді бір немесе бірнеше жоба көмегімен шешу мүмкін емес,
сондықтан сіз өз жобаңыз арқылы болатын деңгей мен мәселелерді
таңдайсыз.

+

ӨЗГЕРУ
АЯСЫ

+

ТАРГЕТ ТОП

+

ӨЗГЕРУ
ДӘРЕЖЕСІ

+

МЕРЗІМ

Мақсат ұтымды қойылғанына мысалдар:
1)
2)
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2021 жылдың аяғына қарай (мерзім) Атырау қаласындағы 100 мектеп
мұғалімінің (таргет топ) компьютерді меңгеру машықтары деңгейін (өзгеру
бағыты) 50%-ға (өзгеру дәрежесі) арттыру.
2024 жылдың аяғына қарай (мерзім) Қазақстанның 19 қаласында халықаралық стандарттарға сәйкес (өзгерістер саласы) құқықтық кеңес беру, адвокаси-компания және қол жеткізуді бағалау арқылы мүмкіндігі шектеулі
адамдарға (таргет топ) арналған әлеуметтік нысандардың қолжетімдігін
80%-ға (қазір 50%) дейін арттыру (өзгеру дәрежесі).

ҮЕҰ өтінімдерінде кейде міндеттер іс-шаралар немесе жұмыс деп көрсетілетіні
кездеседі. Іс-шаралар мен жұмыс жобаға қандай да бір өзгеріс енгізбейді. Жоба
бойынша іс-шаралар мен жұмысқа мысал: шағымдарға арналған мобильді
қосымша әзірлеу, клиенттердің деректер базасын құру, Қазақстанда егде жастағы
адамдарға күтім жасау қызметін көрсету.

ТИПСТЕР

Мақсаттар үшін де, міндеттер үшін де сандық көрсеткіштер әзірлеуді ұсынамыз,
тек оларды қалай жинап, тіркейтініңізді білуіңіз керек. Сонымен, өз жобаңыздың
арқасында қаладағы қылмыс саны 5%-ға азаяды деп жазсаңыз, онда жобаңыздың аяғындағы осы көрсеткішті жобаны бастаған кездегі көрсеткіштермен
салыстыру үшін қылмыстар туралы ресми көздерден алынған мәліметтер болуы
керек. Сандарды ойдан шығарудың қажеті шамалы.

Мақсаттар мен міндеттерді тұжырымдау кезінде міндетті түрде
етістік қолданған дұрыс. Мақсат бір сөйлеммен айтылуы керек.
Мақсатқа жету үшін мәселенің шешімін құрайтын бірнеше бағытта
жұмыс істеу қажет. Мақсатқа жету үшін белгіленген осы бағыттардың әрқайсысына міндеттер құрастырған ыңғайлы. Мақсатқа
жетелейтін міндеттер үшеуден аспауы керек, бірақ, әрине, бұл
жобаның күрделілігіне байланысты. Жалпы міндеттер көп болған
жағдайда оларға мұқият қараңыз: өз алдына қандай да бір міндеттің
тармақтары болуға тиіс іс-шаралар / жұмыс міндеттер түрінде
жазылып кетуі мүмкін.

4-жаттығу.

Жобалар мен іс-шараларға мақсат және міндет қоюға 3 сәтсіз және
3 жақсы мысалды ғаламтордан немесе алдыңғы өтінімдеріңізден
тауып талдаңыз. Оларды әріптестеріңізбен бірге талқылаңыз.

Мысалы, білім беру сапасын жақсартуға арналған жобада бірнеше
топпен жұмыс істеу керек: мұғалімдер сапалы контент берсін деп
олардың біліктілігін арттыру қажет; оқушылар материалды жақсы
меңгерсін деп сабақтарға қолайлы жағдай (ыңғайлы сыныптар, балалардың қалыпты саны, жабдықталған зертханалар және т.б.)
жасалуы және қызықты контентпен қамтамасыз ету керек.

3-ЌАДАМ

Бұл мысалда үш міндетті бөліп көрсетуге болады: біріншісі – педагогтардың біліктілігін арттыру; екіншісі – мектептердің
жабдықталуын жақсарту және мектептердегі басқаруды жақсарту
(мектеп басшыларын оқыту); үшіншісі – таңдалған тақырыптар
бойынша қызықты контентпен қамтамасыз етіп, материал беру
формасын қалыптастыру. Бұл мысалдағы мақсат – ҰБТ көрсеткіштерін немесе оқушылардың үлгерімін арттыру. Мақсаттар мен
міндеттерді нақты сандармен білдіруді ұмытпаңыз. Міндеттер
мақсатыңызға жетуге көмектесетініне көз жеткізіңіз.

Логикалық модель бойынша жұмысты аяқтағанға дейін сізде логикалық модельдің нұсқалары сияқты мақсаттар мен міндеттердің бірнеше нұсқасы болуы
мүмкін. Тұжырымдамаларға өзгерістер енгізуден қорықпаңыз, мақсаттар, міндеттер, индикаторлар дұрыс таңдалғанына және ЛМ жеткілікті түрде көрсетілгеніне
көз жеткізгенше ізденіңіз.

ЖОБАНЫЅ ЛОГИКАЛЫЌ МОДЕЛІНІЅ БІРІНШІ
НЎСЌАСЫН ЖАСАУ
Логикалық модельдің бірінші нұсқасын әзірлеп алыңыз. Топтың өзге мүшелері
кейін осы құжатты өзгертіп, толықтыра алуы үшін топтың бір мүшесі логикалық
модельдің алғашқы драфт түрін (шимай) жасаса болады. Оны жобаның мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдаудан бастауға және сәйкесінше логикалық
модельдің қалған элементтерін толтыруға болады. Сондай-ақ, керісінше,
өздеріңіз болжап отырған нәтижелерді (outcome) және оларға сүйене отырып,
жобаның мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдап, іс-шараларды жоспарлауға
болады.
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Жаңа ақпарат түскен сайын логикалық модельдің барлық элементінің тұжырымдарын өзгертіп және қажет түзетулер енгізуге болады. Кеңес: құжаттың келесі
нұсқасын 2-3 күнде бір рет сақтап тұрыңыз, атауында өзгеріс жасалған күнін
көрсетіңіз. Егер кенет мәреде қандай да бір ойлар өзгерсе немесе тіпті түзетулер
нәтижесінде жоғалып кетсе, онда сіз әрқашан талқылау неден басталғанын
немесе белгілі бір кезеңде қандай ойлар айтылғанын көре аласыз.

5-жаттығу.

Бағандардың қайсысында жедел нәтижелер, ал қайсысында жобаның қорытынды нәтижелері көрсетілгенін көрсетіңіз. Өз пікіріңізді
әріптестеріңізбен бірге талқылаңыз, айырмашылықты түсіндіріңіз.
Мақсатта өнімдер (Output) және
қорытынды нәтижелер (Outcome)
көрсетілген жерге
белгісін
қойыңыз

ЛМ жазғанда ұйымдар көбінесе өнімдерді немесе жедел нәтижелерді (output)
және қорытынды нәтижелерді (outcome) шатастырып жатады. Олардың айырмашылығы неде екенін көрейік.

OUTPUT

OUTPUT

ЖЕДЕЛ НƏТИЖЕ / ҐНІМ

1. Дәрігерлер жас аналарға айына 6 рет барады

Бұл – өнімдер, яғни іс-әрекеттің тікелей тіркеуге болатын дәлелі. Output өз алдына
соңғы немесе ұзақмерзімді өзгерістерді емес, тек сіз, сіздің грант алушыларыңыз
немесе мердігерлеріңіз белгілі бір іс-шара аясында не істегенін көрсетеді.

2. Клиенттердің деректер базасы орнатылды
3. Қаржыландыру өтінімі қарауға ұсынылды

Мысалдар:
1) Тренинг тақырыптарын анықтау үшін 8 фокус-топ өткізілді.
2) 10 ҮЕҰ ұйымды дамытуға грант алды.
3) Жобаның коммуникациялық стратегиясы әзірленді.

4. Ықтимал корпоративтік донорлармен
кездесулер өткізілді
5. Заң кеңесшілері құқықтану және мәдениет
саласында оқытудан өтті
6. Депутаттармен қоғамдық кездесулер өткізілді

OUTCOME

ЌОРЫТЫНДЫ НƏТИЖЕ

7. Балама ұсыныстары бар жобалар депутаттардың қарауына ұсынылды
8. Жас аналар балалардың ерте дамуы туралы
білімін жетілдірді

Бұл – жобаның мақсаттарына/міндеттеріне қол жеткізілгенін көрсететін таргет
аудитория проблемасы (жағдайы, мінез-құлқы немесе көзқарасы) жай-күйіндегі
өзгеріс.

9. Қызметкерлердің клиенттер туралы ақпаратқа
қол жеткізуі артты

Жедел нәтижелерге (output) қарағанда қорытынды нәтижелер (outcome) жоба
моделіндегі жеке әрекеттердің емес, бүкіл жобаның нәтижелері мен салдарын
көрсетеді. Outcome жобаның мақсаттарымен бірдей өлшем бірліктерінде өлшенуі
керек. Мысалы, мақсат та, қалаулы outcome де – оқушылардың үлгерімін 30%-ға
арттыру.

10. Бағдарламаға арналған ресурстар көбейтілді
және әртараптандырылды

5-жаттығудың дұрыс жауаптары 25-бетте
көрсетілген.
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OUTCOME

БЎЛ СЎРАЌТАР СІЗГЕ ЖАЌСЫ ИНДИКАТОРЛАРДЫ
ДАЙЫНДАУЄА КҐМЕКТЕСЕДІ

ИНДИКАТОРЛАР
Индикаторлар дегеніміз – өзіңіз күткен нәтижеге қаншалықты жақындағаныңызды, қол жеткізгеніңізді немесе асып кеткеніңізді өлшеуге көмектесетін сандық
көрсеткіштер.

1
2

Жедел нәтижелерге (Output) де, жобаның қорытынды нәтижелеріне (Outcome) де
арналған индикаторларды анықтауға болады. Индикаторлар сапалы және сандық
болады. Сапалық индикаторға, мысалы, жетістік жолы, мансап пен өмірдегі
өзгерістер және т.б. сияқты көрсеткіштер жатады. Сандық индикаторлар жиірек
қолданылады, өйткені оларды өлшеу оңайырақ және олар баршаға түсінікті.
Индикаторлар «саны», «үлесі» немесе «пайызы» деген сөздерден басталуы
мүмкін. Олар тым көп болмауы керек. Әдетте бір міндетке 1-3 индикатор жеткілікті. Әуел баста ой-талқы кезеңінде логикалық модельге өздеріңізге маңызды
болып көрінетін индикаторлардың бәрін жазуға болады. Содан кейін индикаторлар тізімін қысқартып көріңіздер және жобаның нәтижелерін дәл көрсететіндерін
қалдырыңыздар. Бұл мониторинг процесін жеңілдетеді, ең маңыздысына назар
аударуға мүмкіндік береді, деректерді жинауға ақша мен уақытты үнемдейді.

3
4
5

Таңдалған көрсеткіш берілген мақсатты немесе міндетті өлшеуге қаншалықты жеткілікті және тиімді екеніне қараңыз. Ол өлшеуге келе ме?
Оның мәнін алу үшін қандай деректерді жинау керек: оны жинау үшін
қандай ақпарат қажет?
Бұл дерек жинау процесі шығын (қаржы, уақыт, адами ресурстар) тұрғысынан қолайлы ма?
Индикатор қаншалықты дәрежеде тексеруге, қайта өлшеуге немесе
бақылауға келеді?
Алынған ақпаратты кім және қалай пайдаланады?

OUTPUT ЖƏНЕ OUTCOME ИНДИКАТОРЛАРЫНА
МЫСАЛДАР
Кесте
Өнім (жедел нәтиже), Output индикаторлары.

ТИПСТЕР
• Индикаторлар жасағанда өлшеуге болатын нәрсені ғана басқаруға
болатынын ескеріңіз.
• Қорытынды нәтиже индикаторы мақсатқа қаншалықты жақындағанымызды анықтайды.
• Көрсеткіш өзгеретін шаманы өлшеу үшін қолданылады, сондықтан
бағалау үшін оның бастапқы мәні, аралық және соңғы мәні болуы
керек.
• Әр индикаторға арнап дерек жинау үшін әдетте уақыт, адамдар,
шығын қажет. Сондықтан индикаторлар қажет мөлшерде және
жеткілікті болғанын қадағалаңыз.

Іс-шара /
қызмет
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Индикаторлар

Индикаторлардың
мәні

Экологиялық Хакатон
ұйымдастыру

1) Таныстырылған эко-жобалар
саны
2) Қатысушылар саны

1) 25 жоба
2) 100 оқушы

Әлеуметтік кәсіпкерлер
конкурсы

1) Берілген өтінімдер саны
2) Қолдау көрсетілген жобалар
саны

1) 80 өтінім
2) 6 жоба

Кесте
Нәтиже, Outcome индикаторлары

Мақсаты, міндеті

Индикаторлар

ЛОГИКАЛЫЌ МОДЕЛЬГЕ АЗ ЄАНА СЫН
Индикаторлардың
мәні

Балалар интерактив және
инновациялық оқыту әдістері
арқылы білім алады

Оқытудың жаңа әдістерін
енгізгеннен кейін оқушылардың үлгерімі артуы

30%

ҮЕҰ мүгедектігі бар адамдардың нысандар мен қызметтерге қол жеткізу құқығын
ілгері жылжытады

Қолжетімділікті кеңейту
жөніндегі ұсынымдарды
орындағаннан кейін бейімделген нысандар саны артуы

50%

ЛМ уақыт факторын көрсетпейді, яғни сіз жоба уақыт өлшемінде қалай
жүретінін көре алмайсыз. Бірақ бұған жоба менеджерінің тағы бір
құралы – Гант диаграммасы бар.
Жобаны және оның нәтижелерін ЛМ қолданбай-ақ сипаттауға болады.
Ол жағдайда демеуші сіздің идеяңызды түсіну үшін бүкіл мәтінді оқып
шығуы керек болады, ал демеушілердің үлкен мәтіндерді оқуға әрқашан
уақыты бола бермейді.
ЛМ жобаны тым құрылымдайды және оның қысқалығына байланысты
көптеген ұсақ-түйек бөлшектері мен нюанстары енбей қалып жатады.
Бірақ оларды жобаның сипаттамасында көрсетуге болады, яғни мүдделі
грант беруші қажет ақпаратты оңай таба алсын деп өтінімнің өзін жақсы
құрылымдауды, мазмұнын ашуды ұсынамыз.
ЛМ жобаны бір фокуста сипаттайтын болғандықтан, факторлар мен
қиындықтардың көбі ескерілмей қалып жатады. Қатерлерді жазып,
жобаның орындалуын мұқият қадағалаңыздар: бұл логикалық модельдің кем-кетігін ескере отырып, жобаның дұрыс жүзеге асырылуына
септеседі.

4-ЌАДАМ

ЛОГИКАЛЫЌ МОДЕЛЬДІ МƏРЕСІНЕ ЖЕТКІЗУ
Логикалық модельді және мәселені шешу тәсіліңізді сыни тұрғыдан бағалаңыз.
Серіктестер, бенефициарлар және донорлармен қосымша талқылау өткізіңіз.
Мүмкін болса, кері байланыс алу үшін логикалық модельдің алғашқы жобасын
көрсетіңіз және оны солармен талқылаңыз. Жобаның бюджетін жасаңыз. Ол сізге
бақылау мен бағалауды қоса алғанда, іс-шаралардың бәріне қаржылай және
адами ресурстар қаншалықты жететінін бағалауға көмектеседі. Қажет болса,
өзгеріс енгізіп, логикалық модельдің жаңа нұсқасын жасаңыз.

5-жаттығудың жауаптары:
1,2,3,4,5,6-сұрақтар – Output
7,8,9,10-сұрақтар – Outcome
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НҰСҚАУЛЫҚ АВТОРЛАРЫ

АЙГҮЛ ТАҒАТОВА

ДИНАРА НҰРЫШЕВА

• Коммерциялық емес ұйымдар мен
әлеуметтік кәсіпкерлік бойынша тренер.
• Бағдарламалар мен жобаларды бағалаушы
(2004–2008 жж., шамамен 5 халықаралық
бағдарлама).
• Зерттеуші-әлеуметтанушы (1998–2008 жж.,
30-дан астам жоба).
• Сертификаты бар жоба менеджері
(2010 жылдан бастап).
• Машықтанушы коуч (2015 жылдан бастап).
Білімі: техникалық, экономикалық, ғылым кандидаты.
Қосымша білімі: психология, НЛБ және гипноз, коучинг курстары.

• Әлеуметтік жобалар бойынша
фандрайзер (2017 – қазірге
дейін).
• ҮЕҰ үшін фандрайзинг бойынша
кеңесші (2021).
• Өңірлік даму саласындағы зерттеуші
(2012–2017).
Білімі: «Болашақ» стипендиясы бойынша Лондон қалалық университетінің
дүниежүзілік саяси экономия саласындағы магистрі, Абылай хан атындағы
Қазақ ХҚжӘТУ Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша бакалавры.
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