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Елд� жаңғырту үдер�с�ндег�
Қазақстандық жастардың
басты саяси үйлест�руш�с�.
«Жас Отан» - болашақ
саясаткерлер үш�н
мектеп.
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Б�з – «Nur Otan» партиясы «Jas

Otan» жастар қанатының
жанында б�р�ккен ел�м�зд�ң жас,
әр� ерк�н азаматтарымыз. Б�з

жастардың өз�н-өз�
қалыптастыруы үш�н құқықтар
мен мүмк�нд�ктер теңд�г�н
қамтамасыз етуге, олардың
лайықты өм�р сүру�не қажетт�
барлық жағдайларды жасауға

ұмтыламыз.

БІЗ КІМБІЗ?



Қазақстан Республикасының
Тәуелс�зд�г� – б�зд�ң әрб�р�м�з үш�н
қасиетт� ұғым. Б�з б�л�м алуға,

еңбек ету мен өз�н-өз�
қалыптастыруға тең мүмк�нд�ктер

бер�лген, б�рл�г� мен кел�с�м�
жарасқан ерк�н елде өм�р
сүрудем�з. Жасотандықтар
ұстанатын құндылықтар

Қазақстан жастарына ортақ
бағдар.

БІЗДІ БІРІКТІРЕТІН

ҚҰНДЫЛЫҚТАР



Сапалы б�л�м алуға ынталы, өз�н-өз� қалыптастыруға
ұмтылатын, өз�н�ң және ел�н�ң болашағы үш�н
жауапкерш�л�кт� терең сез�не отырып, б�зд�ң
құндылықтарымыз бен қағидаттарымызға

ортақтасатын әрб�р жас қазақстандық-патриоттың
мүддес�н қолдау.

БІЗДІҢ МИССИЯ



БІЗДІҢ
ҚАҒИДАЛАР

АДАМГЕРШІЛІК ПЕН
ЖАУАПКЕРШІЛІК.

Күндел�кт� �с-әрекетте мей�р�мд�л�к, адалдық және әдепт�л�к
таныту, этика нормаларын қатаң сақтау – прогрест�ң нег�з�. Б�з
өз таңдауымыз бен �с-әрекет�м�зге жауапкерш�л�к танытып,

оларды �ске асыруға дайын болуымыз керек.

ТАРИХТЫ, МӘДЕНИЕТТІ ЖӘНЕ ДӘСТҮРДІ
ҚҰРМЕТТЕУ.

Мемлекетт�к т�лд� меңгеру, өз халқыңның тарихы мен мәдениет�н б�лу аса маңызды. Б�з
ұрпақтан-ұрпаққа бер�лет�н құндылықтарды қатаң ұстана келе, қаз�рг� әлемн�ң озық
жет�ст�ктер�н өм�р�м�зге к�р�ст�рем�з және б�регей болмысымызды сақтауға ұмтыламыз.

ОҚУ ЖӘНЕ ТҰЛҒАЛЫҚ ДАМУ.

Заманауи қоғам қарқыны б�зден өз б�л�кт�л�г�м�зд� үнем� дамытып, б�л�м�м�зд� жет�лд�руд� талап
етед�. Алдыңғы қатарлы, жан-жақты, әр� шығармашыл болу – б�зд�ң буынның бәсекеге
қаб�летт�л�г� мен табысқа жету�н�ң кеп�л�. Б�з жаңашылдыққа ұмтыламыз және инновацияларға
ашықпыз.



БЕЛСЕНДІ АЗАМАТТЫҚ
ҰСТАНЫМ.

Өз әлеует�м�зд� жүзеге асыру
арқылы туыстар мен достарға,

қоғам мен елге пайдамызды
тиг�зу – б�зд�ң азаматтық
ұстанымымыз. Б�з б�р�г�п, мұқтаж
жандарға волонтерл�к,
қайырымдылық көмект�
ұйымдастыруды қолдаймыз.
Жастардың күн тәрт�б�ндег� өзект�
мәселелер�н белсенд� талқылау
үш�н, ашық диалогқа дайынбыз.

 

САЛАУАТТЫ ӨМІР
САЛТЫ.

Ден� сау жастар – қуатты ұлттың
нег�з�. Б�з ден�м�зд�ң саулығын
үзд�кс�з қадағалап, спортпен
шұғылдануды қалыпты жағдайға
айналдыруды қалаймыз.
Жастардың зиянды әдеттерден
саналы түрде бас тартуы аса
маңызды.

ҚОРШАҒАН
ОРТАҒА
ҚАМҚОРЛЫҚ
ЖАСАУ. 

Дамыған қоғам қоршаған ортаға
қатысты әдепт� әрекет�мен
ерекшеленед�. Табиғатқа
құрметпен қарауды, жасыл
алаңдарды көбейту мен күтуд�,
суды үнемдеп пайдалануды,

қоршаған ортаны ластамауды
әдетке айналдыру маңызды.



ВОЛОНТЕРЛІК БАҒЫТЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

«Волонтерл�к – бұл тек ақысыз жұмыс жасау ғана емес, сонымен б�рге
азаматтардың жауапкерш�л�г� мен олардың əлемд� жақсы жаққа өзгертуге
дайын екенд�г�н�ң көрсетк�ш�»
                                                                Қасым-Жомарт Тоқаев

Осы бағыттың мақсаты - қайырымдылық қызметке баулу жəне белсенд�
өм�рл�к ұстаным мен əлеуметт�к жауапкерш�л�к сез�м�н қалыптастыру
болып табыладыБАҒЫТТАР



МƏДЕНИЕТ ЖƏНЕ СПОРТ БАҒЫТЫНЫҢ
ҚЫЗМЕТІ:

Бұл бағыттың мақсаты - спортпен шұғылдануға баулу және салауатты
өм�р салтын ұстануға деген ынтаныдамыту. 

БАҒЫТТАР



ТУРИЗМ БАҒЫТЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ:

Бұл бағыттың мақсаты тек қызықты демалыс ұйымдастыруғана емес, сонымен қатар турист�к қызмет арқылы
туған өлкен�ң тарихы мен табиғатын зерделеу болып табылады.

БАҒЫТТАР



БІЛІМ БАҒЫТЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ:

Ғылыми- техникалық бағыттар
К�тап оқу
Ғылыми жобалар ұйымдастыру

Бұл бағыттың мақсаты – б�л�мге ұмтылушы жастардың оқырмандық
қызығушылығын қалыптастыру және дамыту, к�тап оқу қажетт�л�г�н
дағдыландыру.

1.

2.

3.БАҒЫТТАР



IT БАҒЫТЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ:

Instagram-да посттар жариялап, алдағы уақытта телеграмм каналын
ашып, фото, видеомонтаж, бейнеклиптер жасайды. Басты мақсаты -

университетт� жоғары деңгейде көрсет�п, басқа университеттермен
сер�ктест�кпен айналысу - бұл олардың нег�зг� жұмысы. 

БАҒЫТТАР



«ҚАЗАҚСТАН – ЖАС ӘРІ ЖАСТАРДЫҢ
МЕМЛЕКЕТІ! ЖАСТАРЫМЫЗ – ДАМУДЫҢ
ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ. БАРЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
ОРГАНДАРДЫҢ МІНДЕТІ – ЖАСТАРДЫҢ
ӨЗІН-ӨЗІ ЖАҚСЫ ТАНЫТУЫНА ЖАҒДАЙ
ЖАСАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ОҢ
БАСТАМАЛАРЫНА ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ».

«СІЗДЕР, ЖАСТАР, – ЕРЕКШЕСІЗДЕР.

СІЗДЕР ТАҢДАНУ МЕН ҚҰРМЕТТЕУГЕ
ЛАЙЫҚТЫ ОТАНДАСТАРЫМЫЗДЫҢ ЖАҢА
КЕЛБЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРЫП КЕЛЕСІЗДЕР.

СІЗДЕРГЕ БҮКІЛ ӘЛЕМ АШЫҚ. БІЛІМГЕ
ДЕГЕН ТЕРЕҢ ТАЛПЫНЫС СІЗДЕРДІ ҮНЕМІ
АЛҒА ҰМТЫЛУҒА ИТЕРМЕЛЕЙДІ».

Қазақстан Республикасының Президент�
Қасым-Жомарт Тоқаев


