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МАЗМҰНЫ  

1. ҮЕҰ үшін коммуникациялық стратегияны қалай құруға болады? 

2. ҮЕҰ және технологиялар 
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ҮЕҰ үшін коммуникациялық стратегияны қалай құруға болады? 

Қарым-қатынас стратегиясы - бұл бір нәрсенің (біреудің) мүддесі үшін 

тиімді коммуникацияларды құруға бағытталған іс-әрекеттердің бекітілген 

жоспарына сәйкес жүзеге асырылатын дәйекті әрекеттердің жиынтығы. 

Коммуникациялық стратегияны құру тәсілі өте технологиялық және 

жақсы, себебі оны ұйымдық деңгейде ғана емес, сонымен қатар белгілі бір 

жоба немесе оқиға деңгейінде де қолдануға болады. Қалай болғанда да, сіз 

бірдей кезеңдерден өтесіз. 

Жағдайды бағалау 

Өзіңіз шешкіңіз келетін мәселелерді және NPO жұмыс істейтін 

шарттарды (сыртқы және ішкі) анықтаңыз. Егер сіз өзіңіздің контрагенттеріңіз 

(«проблема иелері») және әлеуетті серіктестер шеңберін анықтасаңыз, бұл 

шарттарды «дараландыруға» болады (бұл сіздің жағдайыңызға ұқсас және сол 

мәселелерді шешкісі келетін ҮЕҰ, жобалар, топтар). 

Мақсаттар мен міндеттерді қою 

Барлық мәселелердің ішінен сіздің мүмкіндіктеріңіз көп болатын 

коммуникациялар арқылы әсер ету үшін мағынасы барын таңдаңыз. Содан 

кейін қарым-қатынас мақсатын тұжырымдаңыз. Сіз қоғамға проблема 

көтергіңіз келе ме (ағарту)? Бір нәрсе туралы хабарлау? Бейнеңізді 

жақсартыңыз ба? Қолдаушыларды тарту (еріктілер, донорлар)? Серіктестік 

құру? 

Мұнда мақсаттарға жетудің реттілігі бар екенін есте ұстаған жөн: 

 ақпараттандыру (проблема, сіздің әрекеттеріңіз және т.б. туралы білу); 

 көзқарастарды өзгерту (мысалы, мүгедектерге екінші сортты адамдар 

ретінде қарауды тоқтату); 

 мінез-құлықтың өзгеруі (мысалы, қайырымдылық алу, еріктілерге 

жазылу). 

Аталған реттіліктен ауытқұға болмайтындығы маңызды. Егер сіздің 

ұйымыңыз туралы немесе сіз шешіп жатқан мәселенің маңыздылығы туралы 

ешкім білмесе, сізге қолдаушылар немесе ресурстар ағыны болмайды. 

Мақсаттарды дұрыс қойыңыз - сіз қандай деңгейде. 

Мақсатты аудиторияны анықтау 

Мақсатты аудитория - бұл сіздің мақсатыңызға жету үшін ең алдымен 

әсер ету керек адамдар тобы. Мақсатты аудиторияның өзіндік ерекшеліктері 

бар - әлеуметтік-демографиялық және мінез-құлық және психологиялық. Бұл 
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сипаттамаларды неғұрлым дәл тұжырымдасаңыз, әрекеттеріңізді соғұрлым 

тиімді реттейсіз. 

«Барлық қала тұрғындары» стратегияның мақсатты аудиториясы 

емес. 

Мұның бәрі 0-ден 100-ге дейін, кез келген білім деңгейі мен байлығы, 

т.б.. Бірақ, мысалы, орташа табысы бар 25 пен 45 жас аралығындағы 

әлеуметтік белсенді азаматтар, әдетте, отбасы осындай және осындай 

әлеуметтік желілерді белсенді пайдаланады, сүйіспеншілікпен қарайды. 

саяхаттау және т.б. басқа мәселе! 

Хабарлама мәтіні 

Мақсатты аудиторияңызға нақты не айтқыңыз келеді? Ол дәл не істейтінін 

білуі үшін? «Біздің сенім телефонымыз арқылы осындай және осындай 

жағдайда көмек ала аласыз». «Біз жетім балаларға көмектесуде маманбыз». 

«Бізге медициналық еріктілердің көмегі қажет. «Қайырымдылықты жүйелі 

түрде жасаңыз» ... Хабарлама сіздің қарым-қатынасыңыздың «қаңқасы» болып 

табылады, оның үстіне кез келген форматта «бұлшықеттерді» құруға болады: 

мәтін, сурет, бейне, сөйлеу және т.б. Жақсы нәрседе бір ғана ой бар. анық 

тұжырымдалған және қате түсіндірулерді болдырмайтын хабарлама. 

Байланыс арналарын таңдау 

Ендігі міндет - сіздің мақсатты аудиторияңыз қай жерде «өмір сүретінін» 

бағалау? Ол қандай көздерден ақпарат алуға дағдыланады? Уақытының көп 

бөлігін оқу орындарында және клубтарда, кафелерде өткізетін бұл жастар ма? 

Тиісті интернет ресурстарын пайдаланатын табиғат әуесқойлары? Facebook 

немесе ВКонтакте қолданушылары? Мұражайларға немесе кітапханаларға 

келушілер? Осыған байланысты сіз байланыс арнасын таңдайсыз, яғни 

хабарламаңызды орналастыратын орын. 

Құралдарды таңдау 

Келесі қадам - сіз осы арна арқылы хабарламаңызды қалай жібересіз. 

Инфографика немесе посттар сериясын жасау керек пе? Бетпе-бет кездесу 

немесе фестиваль ұйымдастырасыз ба? Бейне немесе подкаст жазу керек пе? 

Бұқаралық ақпарат құралдарында мақала жариялайсыз ба? Байланыс 

құралдарының жиынтығы кең: бұл бетпе-бет, толық емес және онлайн қарым-

қатынастың барлық түрлері. Және, әрине, әртүрлі пішіндегі хабарламалар бір-

бірін нығайта алатындай құралдардың тұтас жиынтығы туралы ойлану керек. 

Жоспарлау 
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Бұл кезеңде сіз нақты әрекеттердің егжей-тегжейлі жоспарын жасайсыз: 

хаттар, жиналыстар, іс-шаралар, олардың бюджеті мен кестесі, соның ішінде 

осы әрекеттердің тиімділігін бағалау уақыты. 

Ең алдымен қандай байланыс арналарын дамыту керек? 

Өзіңіз туралы ақпарат ағынын тұрақты және басқарылатын ету үшін сіз 

тұрақты байланыс арналарын сақтауыңыз керек. Олар «меншік» болуы мүмкін 

- өз веб-сайты, әлеуметтік желілердегі аккаунттары, блогтары, жеке БАҚ - 

және «сыртқы» (БАҚ-пен серіктестік, өздерінің ақпараттық ресурстары бар 

басқа ұйымдар, офлайн байланыс платформалары және т.б.). 

Жақында, PR туралы сөз болғанда, ең алдымен бәрі БАҚ-пен байланыс 

орнатуды ойлады. Бүгінде жағдай түбегейлі өзгерді. 

Желідегі байланыстың қолжетімділігі ақпарат көзі мен оның соңғы 

пайдаланушысы арасындағы сызықты жойды. Әркім белгілі бір мағынада 

«өзінің журналисті», «өзінің редакциясы» болды. Әлеуетті мақсатты 

аудитория сіздің NPO туралы ақпарат алу үшін жүгінетін бірінші нәрсе - бұл 

сіздің жеке ақпараттық ресурстарыңыз - веб-сайттар, әлеуметтік желілер 

(кеңірек айтқанда, жаңа медианың барлық спектрі), сондай-ақ жеке 

ақпараттық өнімдер (бейнелер, инфографика, подкасттар) , мақалалар) іздеу 

нәтижелерінде пайдаланушы кездескен. Егер іздеу жүйесі сіздің ҮЕҰ атауын 

сұраған кезде, тіркелген ұйымдар тізілімінде әртүрлі анықтамалық ресурстар 

бойынша жолды ғана берсе, сіз әлеуетті аудиторияңыздың көп бөлігін бірден 

жоғалтасыз. 

Сондықтан, бүгінгі таңда жеке веб-сайтыңыз болуы, оны жаңартып 

отыру және әлеуметтік желілердегі аккаунттар мен ақпараттық өнімдерді 

құруға инвестиция салу өте маңызды. 

Қай әлеуметтік желіде тіркелгіні қайта бастау сіздің мақсатты 

аудиторияңызға байланысты. Ол қандай әлеуметтік желілерді көбірек 

пайдаланады? Әлеуметтік медиа аудиторияларының сипаттамалары бүгінде 

әртүрлі аналитикалық ресурстарда қолжетімді және әлеуметтік медиа 

стратегияңызды дәл реттеуге мүмкіндік береді. Парақшаларыңызға қандай 

мазмұнды қою керек, қандай стильде жазу керек немесе қандай арнайы 

ақпараттық өнімдерді жасау керек – мұны сіздің аудиторияңыз да анықтайды. 

Facebook-тегі үкіметтік емес ұйымдардың сарапшылар қауымдастығы мен 

TikTok-тағы жастар аудиториясы мүлдем басқа тәсілдерді қажет етеді. 

Жаңа медиа саласындағы трендтерді ұстану керек. Интернетте 

тұтынылатын мазмұнның көпшілігі бейне болса, YouTube тіркелгісін жасауды 

қарастырған жөн. Аудио подкасттар шығып жатса, мақсаттарыңызға жету 

үшін осы байланыс арнасының мүмкіндіктерін зерттеген жөн. 
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БАҚ-пен қалай тиімді әрекеттесу механизмдерін құруға болады? 

Кәсіби БАҚ өзінің ақпараттық ресурстарын дамыту басымдығына 

қарамастан, маңызды коммуникациялық арна болып қала береді. 

Олармен қарым-қатынас құруда бірнеше негізгі тәсілдерді, тиімді 

әрекеттестіктің бірнеше шарттарын бөліп көрсетуге болады. Бұл жерде негізгі 

сөз «өзара әрекеттесу» болып табылады. Егер сіз БАҚ-ты тек ақылы жарнама 

орналастыру алаңы ретінде қарастырмасаңыз, егер біз арнайы қоғаммен 

байланыс туралы айтатын болсақ, ең бастысы, екі тараптың ынтымақтастыққа 

мүдделі болуы керек екенін есте ұстаған жөн. Сонда қай жағдайда БАҚ 

өкілдерінің сізбен ынтымақтастыққа деген қызығушылығы жоғары болады? 

Ақпараттық жағдай 

Бұл журналистердің ақпарат теңізінде сізді «табуын» қамтамасыз етудің 

кілті. «Біз туралы жазыңыз, біз көптен бері маңызды іс-шараларды жүзеге 

асырдық, бізде көптеген бағдарламалар бар» - бұл жұмыс істемейді. Сіз 

жаңалықтардың үлкен ағынымен бәсекеге төтеп бере алмайсыз. Сондықтан 

жаңалықтар лентасын қалыптастыра білу маңызды. Ақпараттық оқиғаға не 

айналуы мүмкін: 

 оқиға; 

 ағымдағы маңызды оқиғаларды сарапшы, кәсіби бағалау; 

 сіздің қызметіңізге сәйкес тақырып бойынша есте қаларлық күн; 

 ұйымыңыздағы деректер және т.б. 

Таргетинг 

Таргетинг – бұл сіздің хабарыңызды мақсатты аудиторияға бейімдеу. 

Кез келген себеппен барлық бұқаралық ақпарат құралдарын кілеммен 

бомбалаудың қажеті жоқ. Осы тәсілмен сіздің шығарылымыңыз уақыттың 

99% себетке түседі. Сіздің жағдайыңызға сәйкес медианы таңдаңыз. 

Таңдауыңызды осылраға негіздеген жөн: 

 медиа түрі (теледидар үшін, қызықты сурет түсіруге болатын оқиғалар 

қолайлы, мультимедиялық медиа үшін – визуалды және интерактивті 

контент, радио үшін – қызықты спикерлердің қатысуы және т.б.); 

 бұқаралық ақпарат құралдарының мамандануы (қоғамдық-саяси, бос 

уақыт, жылтырлық және т.б.); 

 бұқаралық ақпарат құралдарының мақсатты аудиториясы (кәсіпкерлер, үй 

шаруасындағы әйелдер, спорт жанкүйерлері және т.б. және (немесе) 

аумақтық қамту); 

 редакциялық саясат (тақырыптық шеңбер, ақпарат стилі және т.б.). 
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 Презентация стилі 

 Сіз шығарылым агрегаторына емес, кәсіби басылымға сілтеме жасап 

жатқаныңызды ұмытпаңыз. Журналистерге «ақпаратты жариялауды» 

ұсынбаңыз, ақпарат ұсынбаңыз, материал жасауға себеп. Журналистің ар-

ұжданына қысым жасамау керек, аяушылықпен басу, «айта алмайсың...» деп 

жар салуға болмайды. Журналистер сіздің себебіңізді дәл қабылдауы міндетті 

емес. Редакциялық саясат пен форматты құрметтеңіз. Сәйкес келмейтін болса 

- басқа медианы таңдаңыз. 

 Жұмыста көмек 

 Журналистерге қалай көмектесуге болатынын алдын ала 

ойластырыңыз. Оқиға орнында реквизиттермен көмектесіңіз, анықтамалық 

немесе иллюстрациялық материалдарды дайындаңыз және т.б.. Өзіңіз туралы 

ғана емес, айтудан қорықпаңыз - егер сіз кәсіби қызығушылықтарыңыз 

бойынша БАҚ үшін «ақпараттық орталық» болсаңыз, бұл ұзақ мерзімді өзара 

тиімді қарым-қатынастың кілті. 

 Мәтінді сертификаттау 

 Танымал қате пікірге қарамастан, БАҚ туралы заңға сәйкес, 

журналист сізге сенімділік үшін материалды, оның ішінде сұхбатты беруге 

міндетті емес. Егер журналистің өзі сізге материалды көрсетуді ұсынбаса, 

бірақ бас тартуға дайын болса, сіз осындай тілек білдіре аласыз. Егер олар сізге 

мәтін жіберсе, стильді өңдемеңіз, фактілерді тексеріңіз. Егер сізде ақпарат 

беруде маңызды шектеулер болса (мысалы, сіз бенефициарларыңызды 

қажетсіз назардан қорғайсыз), бұл туралы журналистке алдын ала ескертіңіз. 

 Бұл жерде сіздің ақпараттық ресурстарыңыздың өзекті ақпаратқа ие 

болуы қаншалықты маңызды екенін тағы да айта кеткен жөн. Сіз туралы 

көбірек білу үшін журналист ең алдымен сіздің веб-сайтыңызға және 

әлеуметтік желілерге барады. 

Қауыдастықты қалай құру және сақтау керек? 

 Қауымдастықтар сіз іс-шаралар дайындайтын аудиториямен немесе 

әлеуметтік желілердегі ізбасарларыңызбен бірдей емес. Қоғамдастық 

мүшелері бір-бірін жеке танитын адамдар. Қауымдастықтың көлемі 10 адамға 

дейін, мүмкін 100-ден астам болуы мүмкін. 

 Дәл қауымдастықтарды құру және қолдау (қоғамдық менеджмент) 

арқылы бүгінде ұйымның кең ауқымды мүдделі тараптармен қарым-қатынасы 

құрылуда, ҮЕҰ қызметі алға жылжуда, ақпараттық жүйе құрылуда. 
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 Танымал адамдардан тікелей алынған ақпарат кез келген жарнамалық 

немесе ақпараттық материалдан әлдеқайда сенімді. Сондықтан қоғаммен 

байланыстағы ресурстар қауымдастықты басқаруға көбірек 

инвестициялануда. 

 Сіз ауруханаларда волонтерлік көмек ұйымдастырып жатырсыз 

делік. Содан кейін сізге дәрігерлер қауымы, сарапшылар қауымдастығы, 

еріктілер қауымдастығы, пациенттер қауымдастығы және т.б. қажет. ҮЕҰ-дар 

көбіне қалыптасқан қауымдастықтармен айналысады, бірақ кейде олар оларды 

құрудың бастамашысы болады. 

 Қоғамдастықтарды құрудың кілті - біріктіруші мүдде және ол үшін 

бірлесіп жұмыс істей білу, ол әлеуметтік мәселені шешу үшін немесе қызықты 

бос уақытты өткізу үшін біріктіреді. Ең бастысы, тақырып адамдардың жеке 

байланыстарын, танысуын ынталандыруы керек. Бірге қашықтыққа жүгіріңіз, 

бірге өнім жасаңыз, бірге тәжірибе бөлісіңіз және т.б. 

 Қоғамдастықпен қарым-қатынасты сақтау үшін байланыс 

құралдарының барлық жиынтығы пайдалы болады (бұл әлеуметтік 

желілердегі топтарды, арнайы іс-шараларды, пошта жөнелтілімдерін және 

ақпараттық өнімдерді қолдауды қамтиды) және жеке байланыс. Қауымдастық 

мүшелерімен онлайн немесе офлайн режимінде жеке қарым-қатынасқа және 

тұрақты қарым-қатынасқа уақыт бөлу өте маңызды. 

Сектор ішінде байланыстарды қалай құруға болады? 

Коммерциялық емес секторды үлкен қауымдастық ретінде де қарастыруға 

болады, ол ішкі қауымдастықтарға бөлінеді - қызмет бағыты, форматы, 

шарттары, аумақтық қызметі және т.б. стратегиялық коммуникациялар. Бұл 

серіктестік құру, лоббилік мүдделер, сараптамалық, ұйымдастырушылық, 

ақпараттық қолдау және басқа да көптеген мүмкіндіктер үшін ресурс. 

 

 Сіз қалай қоғамдастың бөлігі бола аласыз? 

 Кәсіби бірлестіктерге қосылыңыз 

 Сектор ішінде әр түрлі қағидалар бойынша кәсіби мүшелік 

бірлестіктер бар. Қайырымдылық ұйымдарының қауымдастығы немесе грант 

беруші ұйымдардың серіктестігі (мысалы, Донорлар форумы), сол 

технологияны пайдаланатын КЕҰ қауымдастығы немесе қоғамдық қорлар 

серіктестігі, үкіметтік емес ұйымдардың ашықтық коалициясы немесе 

экологиялық қозғалыс форумы. 

 Клубқа кіріңіз 
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 Көбінесе клубтар ҮЕҰ мамандарын жеке деңгейде біріктіреді. 

Мысалы, ҮЕҰ PR клубы немесе қаражат жинау клубы. 

 Тұрақты кәсіби сайттарға барыңыз 

 ҮЕҰ кәсіби конференциялары немесе КЕҰ қатысуымен тұрақты 

түрде өткізіледі, онда сектор үшін маңызды мәселелер талқыланады және 

сектор жетекшілері қатысады. 

 Әлеуметтік желілердегі қауымдастықтарға жазылыңыз 

 Әр тақырыпта және әр аймақта әлеуметтік желілерде әртүрлі 

тақырыптарда ҮЕҰ қызметкерлерін біріктіретін қауымдастықты немесе топты 

табасыз. 

 Егер сіздің қалаңызда (ауданыңызда) мұндай топ әлі жоқ болса, оны 

құруды бастау мүмкіндігін қарастырыңыз. 

 Ақпараттық желілерді енгізіңіз 

 Үнемі ақпарат алмасуға арналған КЕҰ желілері аймақтық деңгейде 

де (көбінесе олар ресурстық орталықтардың бастамасымен ғана емес), 

сонымен қатар бүкіл сектор деңгейінде де жұмыс істей алады. Мысалы, ҮЕҰ 

ресурстық орталықтарының ақпараттық желісі немесе құқық қорғау 

қозғалысының ақпараттық желісі. 

 Тақырып бойынша ақпараттық серіктестерді таңдаңыз 

 Мақсаттары және/немесе аудиториясы бойынша NPO-ға жақын 

ұйымдар ақпарат таратуда сіздің тұрақты серіктестеріңіз бола алады. Сіз 

әлеуметтік желілерде жазбалармен алмасуға, бір-бірінен хабарларды жіберу 

тізіміне қосуға, іс-шараларыңызда «бөлімдерді» алмасуға және т.б. 

 Ресурстарды бөлісу 

 Сектордағы әріптестермен қарым-қатынасты бөлісу тәсілі қарым-

қатынас орнатудың маңызды шарты болып табылады. Ресурстарды бөлісу 

міндетті түрде ақшаны бөлісуді білдірмейді. Бұл бөлме, жабдық, ақпараттық 

ресурс, сараптама, байланыс болуы мүмкін. Басқа ҮЕҰ-мен бөлісе отырып, сіз 

бұл ресурстарды сектордың жалпы жұмыс ортасына инвестициялайсыз. 

 Серіктестікте әрекет ету 

Сіз басқа ҮЕҰ арасында әртүрлі коммуникация мәселелерін шешу үшін 

әлеуетті серіктестер таба аласыз. Жалпы мақсатты аудиторияға арналған 

бірлескен PR-науқан немесе іс-шаралар желісі туралы ойлауды бастаудың 

уақыты келді ме? Мұндай жоба қысқа мерзімді болса да, бұл сектордағы 
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негізгі қолдаушылармен ұзақ мерзімді қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік 

береді. 

Табысты іс-шараны қалай өтізуге болады? 

 Іс-шара - ең жарқын коммуникация құралдарының бірі. Оқиғаны құру 

тәсілі негізінен жобамен бірдей. Әрекеттер реті келесідей: 

1) мақсат пен міндеттер қою; 

2) мақсатты аудиторияны анықтау; 

3) іс-шараның форматын таңдау; 

4) іс-шаралар жоспарын әзірлеу; 

5) ресурстарды бағалау; 

6) күтілетін нәтижелерді сипаттау. 

 Іс-шараның пішімін іс-шараның белгілі бір шарттарын ескере 

отырып, дәстүрлі форматтардан таңдауға болады. Мысалы, дөңгелек үстел 

әрқашан пікірталас, пікірталас; пресс-конференция әрқашан сіз жариялайтын 

жаңалық және мақсатты аудитория ретінде БАҚ өкілдері; вебинар - бұл 

әрқашан онлайн оқыту; презентация әрқашан аудиторияға бірінші рет 

ұсынатын жаңа өнім (жоба, зерттеу, қызмет...) болып табылады. Немесе сіз 

өзіңіздің тапсырмаларыңызға сүйене отырып, оқиғаны өзіңіз жасай аласыз, 

әртүрлі пішімдерді біріктіре аласыз немесе бірегейін таба аласыз. 

 Іс-шараны өткізу кезінде не нәрсеге назар аудару керек? 

Орын және уақыт 

 Орын таңдау сіздің бірегей «ерекшелігіңіз» де (катамарандарда 

рафтинг кезіндегі фестиваль, мұз айдынында қайырымдылық жинау акциясы 

және т. (конференц-зал, фестиваль залы және т.б.). Уақытты таңдаған кезде 

аудиторияңыздың ақпараттық әдеттерін және жай ыңғайлылықты (онлайн іс-

шараны ұйымдастыру кезінде әртүрлі аймақтарға арналған уақыт белдеулері, 

журналистерге арналған нөмірге жаңалықтар хабарламаларын жеткізу уақыты 

және т.б.) ескеру маңызды. 

Дизайн және ақпараттық пакеттер 

 Бөлменің дизайнын, қатысушыларға арналған қосымша 

материалдарды алдын ала ойластырыңыз. Орынға міндетті түрде алдын ала 

келіп, орналасу ерекшеліктерін ескере отырып, барлығын жоспарлаңыз. 

Кері байланыс алу 
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 Оқиғаның тиімділігін бағалау үшін кері байланыс механизмін 

жасаңыз. Мүмкін бұл іс-шараның өзінде интерактивті дауыс беру немесе 

сауалнама жинау ма? Әлде қатысушыларды жалғастыру ма? Әлде ашық 

тілектер қабырғасы ма? Көптеген нұсқалар бар, ең бастысы олар сіздің 

аудиторияңызға сәйкес келеді. 

Контекст 

 Айналаңда дауылды ақпараттық өмір қайнап жатқанын ұмытпа. 

Сіздің тақырыбыңызбен бір уақытта қандай іс-шаралар өткізілетінін 

тексеріңіз. Аудиторияңызды тағы не қызықтыруы мүмкін? Ақпараттық 

мәселеңізді бұзуға кедергі болатын сыртқы жағдайлар бар ма? 

Қандай pr стартегиялар қоғамдық есепке байланысты міндеттерді 

шешуге көмек етеді? 

 ҮЕҰ үшін маңызды стратегиялық коммуникация құралы – көпшілік 

алдында есеп беру. Бұл есеп ұйымның белгілі бір кезеңдегі қызметі туралы 

аналитикалық мазмұнды да, қаржылық ақпаратты да бере алады. 

 Мұндай есеп клиенттерге, серіктестерге, қолдаушыларға, сондай-ақ 

жалпы жұртшылыққа арналуы мүмкін және сандық және сапалық 

көрсеткіштер негізінде сіздің ұйымыңыздың өз миссиясын қалай 

орындайтынын, қойылған мақсаттарға қалай қол жеткізгенін айтып береді. Ол 

қандай коммуникациялық міндеттерді шешеді? 

Сіздің әрекеттеріңіз туралы ақпарат беру 

 Біреуді өз қызметіңізбен (әлеуетті серіктес, демеуші, журналист және 

т.б.) толығырақ таныстырғыңыз келсе, баяндамаға сілтеме жасау немесе оны 

басқа форматта жіберу тамаша шешім болып табылады. 

Серіктестерді тарту (демеушілер, донорлар) 

 Есептің көмегімен әлеуетті серіктестер сіздің бос жұмыс 

істемейтініңізге және сіздің әрекеттеріңізді көпшілік алдында талдауға дайын 

екеніңізге көз жеткізе алады. 

 Есеп сонымен қатар қаражат жинау құралы болып табылады. 

Қолыңызда ашық есеппен сіз демеушімен алғашқы кездесуіңізге бара аласыз. 

Сіздің ҮЕҰ қол жеткізген нәтижелерден шабыттанып және сіздің 

ашықтығыңызды бағалай отырып, әлеуетті жеке донорлар сіздің пайдаңызға 

шешім қабылдай алады. 

Қызметкерлердің (волонтерлердің) мотивациясын арттыру 
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 Қоғамдық есеп - Сіздің қызметіңіздің нәтижелерін жариялау қоғам 

үшін маңызды іске қатыстырылғанын сезіне алатын қызметкерлер мен 

еріктілер үшін маңызды фактор болып табылады. 

Қоғаммен қарым-қатынас орнату 

 Қоғамдық есеп бір жағынан аудиторияны кеңейту, екінші жағынан 

қауымдастықтармен қарым-қатынасты сақтау құралы болып табылады. Есепте 

белгілі бір қауымдастық үшін маңызды нәрсені бөліп көрсету арқылы, 

баяндамаңыз үшін сол қауымдастықтан пікір жинау арқылы сіз қарым-

қатынасыңызды қолдап, дамытасыз. 

ҮЕҰ-ға деген сенімді арттыру 

 Есептің көмегімен сіз құндылықтарға адалдығыңызды көрсетесіз, 

қызметіңіздің маңыздылығына баса назар аударасыз, нәтижелер мен 

жұмсалған ресурстарды көрсетесіз, бұл ұйымыңыздың қызметін ашық, 

жұртшылыққа түсінікті етеді және сізге деген сенімді арттырады. 

 Көбінесе КЕҰ жыл сайынғы ашық есептерді жариялайды, бірақ 

соңғы уақытта көбірек ұйымдар онлайн есеп беруді - ай сайынғы немесе тіпті 

нақты уақытта параметрлер жиынтығы бойынша белсенділік туралы талдауды 

пайдаланады. Мұндай параметрлер көбінесе сандық көрсеткіштер болып 

табылады (қанша көмек көрсетілді, қанша ақша жиналды немесе бөлінді, 

қанша ерікті тіркелді және т.б.). Кейде олар дәйексөздер мен 

түсініктемелермен толықтырылады. 

 Есептің форматы өте әртүрлі болуы мүмкін - баспа басылымынан 

ашықхатқа дейін, мультимедиялық онлайн өнімнен ҮЕҰ басшысының 

әлеуметтік желілердегі тұрақты жазбаларына дейін. 
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ҮЕҰ ҚАЗІРГІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ТУРАЛЫНЕ БІЛУІ КЕРЕК? 

 Коммерциялық емес ұйымдарға бәсекелестерге ілесу және тиімді 

жұмыс істеу үшін жыл сайын көбірек IT білімі қажет. 

 Міне, ҮЕҰ ұстануға тиісті он IT трендтері. 

1. ҮЕҰ-ның мобильді құрылғыларға бейімделген функционалды веб-сайты 

бар. 

2. ҮЕҰ кеңсе процестерін автоматтандырады. 

3. ҮЕҰ донорлармен, бенефициарлармен және еріктілермен байланысты 

автоматтандырады. 

4. ҮЕҰ қызметкерлер мен бенефициарларды оқыту шығындарын 

автоматтандырады және азайтады. 

5. ҮЕҰ қызметкерлерге өздеріне ыңғайлы жерде жұмыс істеуге мүмкіндік 

береді және деректерді «бұлттарда» сақтайды. 

6. ҮЕҰ қызметкерлердің жеке қауіпсіздігін қадағалайды. 

7. ҮЕҰ веб-сайт пен құжаттардың қауіпсіздігін қадағалайды. 

8. ҮЕҰ АТ-ға қатысты заңдарды біледі және сақтайды. 

9. ҮЕҰ АТ-инфрақұрылымын қолдау үшін қаржыны қайдан табуға болатынын 

біледі. 

10. ҮЕҰ IT волонтерлерін қайдан табуға болатынын және тегін көмек алуды 

біледі. 

Бұлттық қызметтер деген не және оларды қалай қолдана аласыз? 

 Жағдайды елестетіп көріңіз: ертең сізде маңызды келіссөздер бар 

және сіздің компьютеріңіз кенеттен қосылуды тоқтатады. Оның үстіне 

презентация, есеп және басқа да құжаттар бар. Егер компьютерді прокуратура 

басып алған болса және файлдарды өшіруге және кіруді шектеуге уақытыңыз 

болмаса, бұл одан да қиын. Немесе сіз кеңсенің сыртындасыз және белгілі бір 

құжатпен жұмыс істеуге уақытыңыз бар. Барлық осы жағдайларда бұлттық 

қызметтер көмектеседі. 

 Бұлттық қызметтердің арқасында сіз кез келген жерде 

командаңызбен кез келген құжатта жұмыс істей аласыз: Excel электрондық 

кестесінен мультимедиялық көрсетілімге дейін. Бұлттық қызметтер әртүрлі 

құрылғыларда қол жетімді, сіз смартфоннан немесе планшеттен файлдар мен 

жұмыс материалдарына қол жеткізе аласыз. 
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 Төменде файлдарды сақтауға және олармен қашықтан жұмыс істеуге 

арналған ең танымал бес бұлттық платформа берілген: 

 Google One (Drive): https://one.google.com 

 Яндекс дискі: https://disk.yandex.ru; 

 Dropbox: https://www.dropbox.com; 

 pCloud: https://www.pcloud.com/eu; 

 Облако Mail: https://cloud.mail.ru. 

Тапсырма менеджерлері үеұ жұмысында не үшін керек? 

 Жұмыс процесін дұрыс ұйымдастырмай, тапсырмалар мен 

тапсырмалар жиналып, шатасады. Олар пошта және мессенджерлер арқылы 

жіберіледі, олардың кейбіреулері бос жобаларға сілтеме жасамай, тек 

блокнотта жазылуы мүмкін. Тапсырма менеджерлері ұжымның жұмысын 

үйлестіруге мүмкіндік береді, маңызды мәселелерді ұмытпауға және әрбір 

қызметкердің жүктемесін ескеруге көмектеседі. 

 Біз сіздің командаңыз тегін пайдалана алатын алты тапсырма 

менеджерін таңдадық: 

 Asana: https://app.asana.com; 

 Жазу: https://www.wrike.com/ru; 

 Көшбасшы тапсырмасы: https://www.leadertask.ru; 

 Пирус: https://pyrus.com/ru/product; 

 Trello: https://trello.com; 

 Bitrix24: https://www.bitrix24.ru. 

 

Үеұ үшін қандай мессенджер қолдануға болады? 

 Хабарламалар байланысты жылдамдатады және бүкіл команда үшін 

ортақ жұмыс кеңістігін жасайды. Олардың саны көп болғандықтан, бүкіл 

ұйым үшін стандарт ретінде біреуін таңдаған дұрыс. 

 Ең танымал мессенджерлер: 

 Whatsapp https://www.whatsapp.com; 

 Viber https://www.viber.com/ru; 

 Telegram https://telegram.org; 

 Skype https://www.skype.com/ru; 

 Facebook Messenger https://www.messenger.com; 

 Сигнал https://signal.org/ru; 

 Yandex.Messenger https://yandex.ru/messenger 

https://cloud.mail.ru/
https://yandex.ru/messenger
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Crm дегеніміз не? Crm сізге донорлармен және еріктілермен жұмыс 

жасауға қалай көмек береді? 

 CRM (Customer Relationship Management) – мәліметтер базасы. NPO 

әдетте оны демеушілер, еріктілер, қайырымдылықтар туралы деректерді 

жинау және талдау үшін пайдаланады. 

 Мұндай деректер базасы мыналарды сақтауға және ұйымдастыруға 

мүмкіндік береді: 

 аты-жөні, негізгі байланыстары; 

 сайтқа кіру жазбалары, әлеуметтік желілер, қайырымдылық 

туралы деректер; 

 алғашқы қарым-қатынастар күні, бірінші және тұрақты 

қайырымдылық жасау күндері, ақша қаражатын салу әдістері; 

 әрбір нақты донор/волонтер қайдан келген ақпарат; 

 донорлармен, серіктестермен, еріктілермен байланыс тарихы және 

т.б. 

 CRM маркетингтік коммуникацияларды талдау арқылы ағымдағы 

серіктестер туралы ақпаратты ретке келтіруге және жаңаларын табуға 

көмектеседі. 

 Тегін және ортақ бағдарламалық құрал CRM: 

 Supasoft: https://supasoft.ru; 

 Bitrix24: https://www.bitrix24.ru; 

 Onlyoffice: https://www.onlyoffice.com; 

 Planfix: https://planfix.ru; 

 Мегаплан: https://megaplan.ru; 

 Sails CRM: https://sails-crm.com. 

Онлайн білім платформалары 

 ҮЕҰ – бұл өзіндік тілі, құндылықтары мен білімі бар ерекше әлем. 

Бұл білімді қызметкерлерге, еріктілерге, әріптестерге беру оңай емес, оқыту 

уақыт пен басқа ресурстарды қажет етеді. Онлайн форматтар бұл процесті 

жүйелеуге және оқу бағдарламаларын қамтуды арттыруға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, онлайн оқытуды жеке өнім ретінде дамытуға болады: курстар 

мен қосымша қызметтерге қолжетімділікті сату коммерциялық емес ұйым 

үшін тағы бір табыс көзі болуы мүмкін. 

 Біз кез келген курстарды тегін жасауға және жүктеп алуға болатын 

үш платформаны таңдадық: 

 Udemy: https://www.udemy.com/ru; 
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 Степик: https://welcome.stepik.org/ru; 

 Эдуардо: https://eduardo.studio/tarify. 

 Қашықтықтан оқытудың қарапайым түрлерінің бірі – вебинарлар. 

 Вебинарды ұйымдастырудың негізгі факторлары сайттың сенімділігі 

мен сапасы болып табылады. 

Ең танымал вебинар қызметтері: 

 MyOwnConference: https://myownconference.ru; 

 AnyMeeting: https://www.intermedia.net; 

 ClickMeeting: https://clickmeeting.com/ru; 

 GoToMeeting: https://www.gotomeeting.com; 

 Бизнеске арналған Skype: https://www.skype.com/ru/business; 

 Масштабтау жиналысы: https://zoom.us. 

 Егер сіз өзіңіздің білім беру бағдарламаларыңыздың барлығына 

қолжетімді болуын қаламасаңыз және қауіпсіздік сіз үшін маңызды болса, 

жүйені келесіге құра аласыз. 

 Moodle көмегімен өзін-өзі хостинг: https://moodle.org. Moodle - 

маңызды және икемді құрал, сонымен қатар тегін, бірақ оны теңшеуге 

арналған бағдарламашылардың көмегі қажет болады. 

Үеұға сайт не үшін керек? 

 ҮЕҰ веб-сайтында бірнеше негізгі міндеттер бар 

Ақпараттық. Жалпы жағдай: адам бір кездері сіз туралы естіп, есімін есіне 

түсіріп, енді көбірек білу үшін браузерді ашады. Интернеттен ұйымның ресми 

сайтын таппаса, оның сенімі төмендейді. 

Фандрайзинг. Сайттың көмегімен сіз ұйымыңыздың қамқорлығындағылар 

үшін де, әкімшілік қажеттіліктер үшін де ақша жинай аласыз. Әлеуметтік 

медиа төлемдері веб-сайт ақысына қарағанда сенімді емес. 

Білім беру. Сайтта бенефициарлар, мамандар және БАҚ үшін пайдалы 

материалдарды сақтаған дұрыс. Барлық материалдарды қолмен жібергеннен 

гөрі бірнеше сілтемелерді беру әлдеқайда оңай. 

САЙТ 

Домен 

 Домен - бұл сіздің веб-сайтыңыздың мекенжайы. Толық жарамды 

домен атауы тікелей домендік атаудан, содан кейін нүктелермен бөлінген ол 

тиесілі барлық домендердің атауларынан тұрады. 

https://zoom.us/
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 Мысалы, asi.org.kz толық атауы екінші деңгейлі org доменінің бөлігі 

болып табылатын үшінші деңгейлі kz доменін білдіреді, ол жоғары деңгейлі 

asi доменінің бөлігі болып табылады. Күнделікті сөйлеуде домендік атау 

көбінесе толық білікті домендік атау ретінде түсініледі. Доменді таңдағанда, 

ең соңынан барған дұрыс, яғни сіздің сайтыңыз қай домендік аймақта 

орналасатынын таңдаңыз. 

 Коммерциялық емес ұйым үшін келесі домен аймақтарын таңдаған 

дұрыс: 

.kz – сайттың Қазақстанда орналасқанын білдіреді; 

.org - бұл сайт бизнеске емес, коммерциялық емес ұйымға тиесілі екенін 

білдіреді. 

Хостинг 

 Хостинг - бұл сіздің веб-сайт файлдары орналасқан жер. Көптеген 

хостинг компаниялары бар, бірақ біз тәулік бойы техникалық қолдау 

көрсететін және хакерлік шабуылдардан қорғайтын ірі компанияларды 

таңдауды ұсынар едік. 

WordPress 

 Бұл ең танымал CMS: пайдаланушылардың жартысынан көбі 

WordPress-ті қалайды. Неліктен екенін түсіну үшін оның сипаттамаларын 

қарастырайық. 

 Плагиндердің, тақырыптардың, галереяларға арналған виджеттер, 

форумдар, көптілділік, әртүрлі каталогтар, дүкендер және т.б. 

 WYSIWYG және Гутенберг редакторы HTML белгілеуімен және басқа 

тілдермен проблемалары бар адамдардың өмірін жеңілдетеді. 

 Техникалық тәжірибе қажет емес. Басқару тақтасы басқа CMS-ге 

қарағанда әлдеқайда қарапайым: PHP және CSS файлдарын тікелей 

басқару панелінде өңдеуге болады. Мысалы, Drupal немесе Joomla 

сияқты кез келген мәтіндік редактордан мәтінді оңай қоюға болады. 

 WordPress - бұл клиенттерге арналған веб-сайттарды жасайтын 

әзірлеушілер мен дизайнерлер үшін өте қуатты құрал. 

Joomla 

 Drupal-пен салыстырғанда қарапайымдылығына қарамастан, Joomla 

толық әзірлеу құралы болып табылады. Оның артықшылықтары қандай? 

 «Қатынасты басқару протоколдарын қолдау (OpenID, LDAP, 

Gmail.com). 
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 «Функциялардың кең ауқымы бар ыңғайлы басқару панелінің болуы: 

шаблондар, стильдер, мәзірді басқару және т.б. 

 «Тәжірибесіз пайдаланушылар үшін қарапайым орнату процесі. 

Drupal 

 Әрбір жаңа шығарылыммен Drupal пайдалану оңайырақ. Төменде осы 

CMS мүмкіндіктері берілген. 

 «Жүйедегі кез келген дерлік ақауларды болдырмауға мүмкіндік беретін 

ілмектердің (ілмектердің) болуы. 

 «CCK және VIEWS модульдері ерікті деректер түрлерін құруға және 

оларды көрсетуге мүмкіндік береді. 

 «Таксономия модулі мазмұнды деңгейлер, сипаттамалар және санаттар 

бойынша ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 


