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Үлгі: 

 «Жастар саясаты орталығының»  

ЕРЕЖЕСІ 

 

ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙ 

 

1.1 Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Филология 

факультетінің «Жастар саясаты орталығы» – оқу ордамыздағы және өзге 

жастардың рухани құндылықтарын, ұлттық сана-сезімін, жақсылық 

жасауға, адал әрі кішіпейіл болуға, жастардың тікелей қоғамдық өмірге 

араласып, көмек көрсетуін мақсат тұтатын ерікті жастар ұйымы. 

1.2 Толық атауы: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 

Филология факультетінің «Жастар саясаты орталығы».  

1.3 Клуб қоғамдық, студенттік ұйым мәртебесіне ие және өз қызметін                

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің шеңберінде 

жүзеге асырады. 

1.4  Филология факультетінің «Жастар саясаты орталығы» еріктілік, өзін-өзі 

басқару заңдылық принциптерін сақтай отырып, өз қызметін осы Жарғы 

негізінде, университет заңнамалары мен бағдарламалары аясында жалпы 

университетінің жастар саясаты орталығына бағынысты жүзеге асырады.  

1.5 Филология факультеті «Жастар саясаты орталығының» орналасқан жері: 

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, Қажымуқан 

көш., 11/3 (ОҒЗ). 

 

КЛУБТЫҢ МАҚСАТЫ 

 

2.1 Филология факультеті «Жастар саясаты орталығының» қызыметінің мәні: 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ қоғамдық-саяси өміріне қатысу;  

2.2 Филология факультеті «Жастар саясаты орталығының» қызыметінің 

мақсаттары: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ студенттері мен елорда 

жастараның қоғамдық өмірге араласуына бағыт-бағдар беру, ұлттық-

мәдени,  рухани-адамгершілік және ізгілік негіздерін көтеру, Астана 

қаласындағы балалар үйі мен қарттар үйі тұрғындары мен ерікті жастар 

арасында рухани байланыс орнату. Еліміздің алдыңғы қатарлы аға 

буындары мен жастар арасында әлеуметтік мәселелерді талқылап, 

шешімін табу. 

 

КЛУБТЫҢ МІНДЕТТЕРІ 
 

3.1  Филология факультеті «Жастар саясаты орталығы» қызыметінің 

міндеттері:                       

 а) Жастар арасында рухани-адамгершілік, жақсылық жасау негіздерін 

қалыптастыру; 

ә) Жастардың зияткерлік әлеуетін арттыру мақсатында, саяси-қоғамдық, 

шығармашылық жолындағы танымал тұлғалармен кездестіру 

ұйымдастыру;                         



Үлгі: 

б) Астана қаласындағы қоғамдық-әлеуметтік мәселелерге жастарды 

тарту; 

в)Астана қаласындағы балалар үйі, қарттар үйі, мүгедектер үйі, 

тұрмыстық жағдайы төмен отбасыларға көмектесуге қала жастарын 

ұйымдастыру. 

 

КЛУБТЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

4.1 Филология факультеті «Жастар саясаты орталығының» жетекшісі 

Әлеуметтік және азаматтық даму департаменті, Жастар саясаты бөлімінің 

бастығы және жастар саясаты орталығынның төрағасы  ұсынысымен 

бекітіледі; 

4.2 Филология факультеті «Жастар саясаты орталығы» мүшелігіне белсенді 

әрі қызығушылығымен бірлескен барлық студент жастар қабылданады; 

4.3 Филология факультеті «Жастар саясаты орталығы» бірнеше атқарушы 

бөлімнен тұрады. Қалыптасқан уақыт талабына сәйкес бұл бөлімдерді 

клуб жетекшісі саны жағынан өзгертуі мүмкін; 

4.4 Филология факультеті «Жастар саясаты орталығы» шешім шығарушысы 

клуб жетекші болып табылады. 

 

КЛУБТЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

 

5.1 Филология факультеті «Жастар саясаты орталығы» бюджеттен 

қаржыландырылмайды; 

5.2 Филология факультеті «Жастар саясаты орталығы» демеушілік жасау ҚР 

заңнамаларына сәйкес кез келген тыйым салынбаған жолмен жүзеге 

асырылады. 
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