Мемлекеттік жастар саясатын қолдау туралы тақырыпты үздік
жариялауға арналған журналистер мен жаңа медиа өкілдері арасында
өткізілетін Республикалық байқаудың
ЕРЕЖЕСІ
Астана қ.
2017 жыл
Жалпы ережелер:
1. Мемлекеттік жастар саясатын қолдау туралы тақырыпты үздік
жариялауға арналған журналистер мен жаңа медиа өкілдері арасында
өткізілетін Республикалық байқау (бұдан әрі – Байқау) республикалық, өңірлік
БАҚ, блогерлер мен вайнерлерді тарту жолымен, мемлекеттік жастар саясатын
ақпараттық қолдауды кеңейту мақсатымен өткізіледі.
2. Байқау мемлекеттік жастар саясатын көпшілікке тарату және оның
дамуын қолдауды жүзеге асыруға үлес қосқан мағыналы жұмыстарды, дұрыс
бағыттарды анықтау мақсатында өткізіледі.
3. Байқауды ұйымдастырушылар: «Белсенді жастар» жастар қоғамдық
бірлестігі
4. Байқауға тапсырыс беруші: «Азаматтық бастамаларды қолдау
орталығы» КЕАК, «Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық
қоғам министрлігі» ММ
5. Осы Ереже Байқауды ұйымдастыру, өткізу және қорытындыларын
жасау принциптерін белгілейді.
Мақсаттары мен міндеттері:
1. Жастар саясаты мәселелері бойынша БАҚ-та мемлекеттік
бағдарламаларды ақпараттық қолдауды кеңейту.
2. Еліміздің жастары арасындағы мәселелер мен проблемаларды
жариялауға қатысатын журналистердің, блогерлер мен вайнерлердің пулдарын
құру жолымен жас қазақстандықтардың сана-сезімдерін жаңғырту.
3. Мемлекеттік жастар саясаты мәселелерінде журналистердің кәсіби
құзіреттерін дамыту.
4. Мемлекеттік жастар саясаты, жастар бастамаларын қолдауға қоғам
мүшелерінің назарларын аудару.
5. Мемлекеттік жастар саясатына ақпараттық қолдау көрсету.
Байқаудың қатысушылары
1. Байқауға қатысу үшін республикалық, өңірлік БАҚ, штаттық және
штаттық емес кәсіби журналистер, журналистика және филология
факультеттерінің студенттері, сондай-ақ, ҚР-ның блогерлері мен вайнерлері
шақырылады.
2. БАҚ заңмен белгіленген тәртіпте тіркелуі және жарнамалық сипаттағы
хабарламалар мен материалдармен мамандандырылмауы тиіс.
3. Байқау қатысушылары байқау материалдарын ұсыну кезінде авторлық
құқық, сондай-ақ, интеллектуалды құқық туралы заң талаптарын сақтауы тиіс.
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4. Қатысуға
өтінімдер
мен
байқау
материалдарын
беру
npo.activeyouth@gmail.com
электронды
почтасына
2017
жылғы
30 қыркүйекке дейін қабылданады
5. Байқауға қатысу үшін автор мынадай ақпаратты жіберуі тиіс:

тегі

аты

әкесінің аты

ұялы телефон нөмірі

электронды мекенжайы

БАҚ атауы/әлеуметтік желілердегі парақшаның атауы

Байқаудың таңдалған номинациясы

Байқау материалының электронды нұсқасы мен осы жариялым
сілтемесі

материалдың шығу күні

редакцияның байланыс нөмірлері (егер, редакцияның қызметкері
болса).
6. Қатысушылар Байқау ұйымдастырушыларының сайтында ұсынылған
тізімнен тақырыпты өздері таңдап алады.
Байқаудың қазылар алқасы
1. Қатысушылардың жұмыстарын тексеру үшін, жұмыстарды бағалауды
іске асыратын, таңдау белгілерінің бірлігін қамтамасыз ететін, сондай-ақ,
Байқау жеңімпаздарын марапаттауға қатысатын «Қазақстан Республикасының
Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі» ММ, «Астана қ. Жастар саясаты
мәселелері жөніндегі басқармасы» ММ, жастар ұйымдарының өкілдері,
танымал қоғам қайраткерлері, журналистер, блогерлер, вайнерлерден құралған
Байқау комиссиясы құрылатын болады.
Байқаудың өткізу тәртібі және номинациялары
1. Барлық номинациялар бойынша материалдар Байқауға тек электронды
түрде 2017 жылғы 30 қыркүйекке дейін ұсынылады.
Байқау келесі номинациялар бойынша өткізіледі:
 «Мемлекеттік жастар саясаты» тақырыбына арналған үздік материал
(бейне, телевизия, жүзім, мақала, аудио және т.б.);
 «Шекараларды басу» (мүгедектігі бар жастар туралы, дәлелді
жастардың мысалдары және олардың жетістіктері) тақырыбы бойынша
үздік материал (бейне, теледидар, жүзім, мақала, аудио материал және
т.б.);
 «Еңбек адамы» тақырыбы бойынша үздік материал (бейне, телевизия,
жүзім, мақала, аудио және т.б.);
 Жастардың өмірі туралы ең жақсы материал (бейне, теледидар, жүзім,
мақала, аудио және т.б.);
 Қазіргі заманғы жас қазақтың қазіргі заманғы проблемалары туралы ең
жақсы материал (бейне, телевизия, жүзім, мақала, аудио материал және
т.б.)
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 «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығы »тақырыбындағы үздік
материал (бейне, теледидар, жүзім, мақала, аудио және т.б.).
Ұсынылған материалдар Байқаудың мақсаттарына жауап беруі тиіс.
Ұсынылған материалдар Байқаудың шарттарына сәйкес болмаған жағдайда,
өтінім қоғамдық комиссияның қарауына жіберілмейді. Егер, байқау
материалында техникалық қателіктер, экстремизмге шақыру, «Жарнама
құқығында» деген нұсқаулықтар болса, онда мұндай материал Байқауға
қатысуға жатпайды.
Түсуіне қарай материалдар Байқаудың қоғамдық комиссиясына қарастыруға
немесе бағалауға тапсырылады.
3. Байқау комиссиясы келесі белгілер бойынша ұсынылған материалдар
негізінде Байқау жеңімпаздарын белгілейді:

Тақырыптың өзектілігі;

Тақырыпты ашудың сапасы;

Авторлық шеберлігі;

Қараулардың, «ұнайды» белгілерінің, репостардың, түсініктемелердің
ең көп саны.
4. Байқау комиссиясы өтінім берушіден байқау материалдарына қатысты
қосымша ақпаратты сұратуға құқылы.
5. Қатысушы «Өзгертулер енгізу» белгісімен байқау жұмыстарын беру
мерзімінің аяқталуына дейін электронды почтаға ескерту бағыттап, байқау
өтініміне өзгертулер енгізуге немесе оны қайтарып алуға құқығы бар.
Қатысу мерзімдері мен шарттары
1. Байқауға 2016 жылғы 1 қаңтар мен 2017 жылғы 30 қыркүйек
аралығында шыққан немесе жарияланған жұмыстар қабылданады.
2. Байқауға қатысу үшін бір автордың немесе шығармашылық ұжымның
бір номинациядағы 3-тен артық емес жұмыстары қабылданады.
3. Байқауға материалдар келесі форматта ұсынылуы тиіс:
Аудиоматериалдар:

– MP3 немесе WMA форматы

– ұзақтығы 3 минуттан артық емес

– 500 МБ аспайтын файл өлшемі
Видеоматериалдар:

– AVI, MPEG-1,2,4 форматы

– ұзақтығы – 120 минуттан артық емес.

– 1000 МБ аспайтын файл өлшемі
Мәтіндік жариялымдар:

– PDF, RTF немесе DOC форматы

– 500 МБ аспайтын файл өлшемі
Сурет:

– JPEG (JPG), JPEG 2000, PNG, TIF форматы

– 500 МБ аспайтын файл өлшемі
4. Құрамында бір қатысушыдан кем болған номинация өткізілмеген
болып есептеледі. Байқауға ұсынылған материалдар рецензияланбайды және
қайтарылмайды.
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5. Байқау ұйымдастырушысы Байқауға баспа және электронды өнімде
ұсынылған материалдардарды жариялауға құқылы.
Байқау жеңімпаздарын марапаттау:
1. Бағалау қорытындылары бойынша максималды баллдар санын алған
өтінім жеңімпаз деп танылады. Екі немесе одан да көп байқау қатысушылары
балдарының тең саны болған жағдайда, сараптау комиссиясы жеңімпаз
анықталатын байқау жұмыстарына қосымша талқылауды жүргізеді.
2. Байқауды ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ, сыйлық қорын жасау
Ұйымдастырушының есебінен жүргізіледі.
3. Байқау қатысушыларын ынталандыру үшін Ұйымдастырушы мен
серіктестерінен қосымша номинациялар берілуі мүмкін.
4. Байқау қорытындылары 2017 жылдың қазан айында жүргізіледі (нақты
күні мен уақыты белгіленеді, Ұйымдастырушының ғаламтордағы ресми
парақшаларында орналастырылатын болады). Әрбір номинация жеңімпаздары
дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталады.
5. Марапаттау салтанатын өткізу орны және күні Ұйымдастырушы мен
Тапсырыс берушінің сайтында марапаттау салтанатын өткізгенге дейін 10 күн
бұрын жарияланатын болады.
6. Байқаудың нәтижелері БАҚ-та, Ұйымдастырушының сайттарында
және әлеуметтік желілердегі парақшаларда және басқа жолдармен
жарияланады.
Авторлық құқықтар
1. Байқауға қатысатын жұмыстың авторлық құқықтың сақталуына
Байқауға осы жұмысты жіберген қатысушы жауапкершілікте болады. Өз
жұмысын Байқауға жібере отырып, автор автоматты түрде Байқаудың
ұйымдастырушы комитетіне материалды коммерциялық емес мақсаттарда
(Ғаламторда, баспаларда, әлеуметтік желілерде және т.б. орналастыру)
пайдалануға құқық береді.
Байланыс ақпараты
1. Байқаудың шарттары, оның қатысушылары туралы ресми ақпарат
орналасатын, байқау материалдарын жинақтау іске асырылатын, Байқаудың
жариялануы жүргізілетін және оның нәтижелері ұсынылатын Байқау
Ұйымдастырушыларының ғаламтордағы ресми парақшалары:
 http://social-help.kz/ru/
 https://www.facebook.com/npo.activeyouth/
 https://vk.com/id440575232
2. Электронды мекенжайлар:
 npo.activeyouth@gmail.com
3. Байланыс нөмірлері:
 8 7172 299 470
 +7 701 800 98 89
 +7 777 656 33 00
 +7 777 795 52 83
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