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«Сорос-Кыргызстан» Фонду (ФСК) – эл 
аралык өкмөттүк эмес жеке фонд 
– коомдук институттарды жана 
жарандык демилгелерди өнүктүрүүгө 
колдоо көрсөтүү аркылуу Кыргыз Ре-
спубликасында ачык коомду куруу үчүн 
шарттарды түзүүнү максат кылып 
алган. Ачык коом төмөндөгүлөрдү 
туюндурат: жашоонун бардык 
чөйрөлөрүндөгү ой-пикирлердин 
эркиндиги жана көп түрдүүлүгү, мый-
замдык башкарууну жана коомдун 
бардык мүчөлөрүнүн өнүктүрүү про-
цесстерине бирдей катышууларына 
болгон мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу. 
Фонд дүйнөлүк масштабдагы финан-
сист жана бүткүл дүйнөгө белгилүү 
филантроп Джордж Сорос жетектеген 
«Ачык коом» институту тарабынан 
түптөлгөн. Фонд дүйнөнүн көптөгөн 
өлкөлөрүндөгү улуттук Сорос фон-
дуларын өзүнө камтыган эл аралык 
түйүндүн бир бөлүгү болуп саналат. 
Фонд өз ишмердүүлүгүн өлкөбүздө 1993-
жылы баштаган, ал эми, 1995-жылдын 
аягында Кыргыз Республикасынын Ади-
лет министрлигинен расмий каттоо-
дон өткөн.
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Урматтуу достор,

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун 2014-жыл 
боюнча кезектеги жылдык отчетун сиз-
дердин назарыңыздарга тартуулоо мен 
үчүн чоң кубаныч. Бул басылышта, өткөн 
жылдардагыдай эле, биздин бардык жасаган 
иш-аракеттерибизди көрсөттүк, жетишкен-
диктерибизди жана негизги багыттарыбызды 
баса белгиледик.  

2014-жыл Фонд үчүн Кыргызстанда ачык 
коомду чыңдоо боюнча кезектеги алгылыктуу 
иштердин жылы болуп калды. Алты про-
грамма көңүл борборунда болуп, алар боюнча 
коюлган бардык милдеттерди ишке ашыруу 
жана эффективдүү жыйынтыктарга жетишүү 
мүмкүн болду. Мындай жыйынтыктар Фонддун 
Кыргызстандагы көп жылдык тажрыйбасынан, 
биз менен чогуу өлкөнүн өнүгүү процесстерин 
ийгиликтүү колдоону улантып келе жаткан жо-
горку квалификациялуу кызматкерлердин жана 
адистердин иштеринен улам жетишилди.  

Адаттагыдай эле, Фонд өзүнүн күчтүү жакта-
рына таянууну улантып келет – биз өз иште-
рибизди коомдун белгилүү бир муктаждыкта-
рынын негизинде жүргүзүп, өз пикирлерибизди 
жөн гана таңуулабастан, өнөктөштөрүбүздүн 
идеяларын колдоого алабыз. Мындай мами-
ле биздин иштердин туруктуу жана узак 
мөөнөттүү болушун камсыз кылат.  

Ал эми, 2015-жылга карата болгон пландар 
тууралуу айта турган болсок, биз Фонддун 
негизги багыттары боюнча иштерди алып 
барууну улантабыз. Коомдо пайда болгон ой-
тилектерди чагылдыруу аркылуу мамлекет 
жана жарандык секторлор менен бирдикте 
иштешүүнү уланта беребиз, бирдикте иннова-
цияларды киргизебиз жана туруктуу жыйын-
тыктарга бирге жетишебиз. 

Жаштарды өнүктүрүү, инклюзивдик билим 
берүү, укуктук программа, жаратылыш ресурс-
тарын башкаруу, маалымат эркиндиги жана 
саламаттыкты сактоо боюнча демилгелерге 
ар тараптуу колдоо көрсөтүүнү улантуу ме-
нен, биз менен ийгиликтүү кызматташтыкта 
иштеген бардык тараптарга ыраазычылык 
билдиребиз. 

Биз Сиздерди биздин жалпы иштерибизге 
кошулууга, биздин гранттык  сынактарыбызга 
катышууга, жаңылыктар түрмөгүнө жазылуу-
га, изилдөөлөргө жана иш-чараларга ыктыяр-
дуу катышууга чакырабыз. Же жөн гана биздин 
Facebook баракчабызга кошулууга жана бизди 
Twitter баракчасынан окуп баштоого үндөйбүз. 

Эң жакшы каалоолорум менен, 
Улан Шабынов, 
«Сорос-Кыргызстан» Фондунун Бай-
коочу Кеңешинин Төрагасы 



8

«С
о

Ро
С-

кы
РГ

ы
ЗС

тА
Н

» 
Ф

о
Н

д
У 

20
14

 

Түптөлгөндөн бери «Сорос-
Кыргызстан» Фонду укуктук, билим 
берүү жана экономикалык реформа-
лар, массалык маалымат каражат-
тарына, бейөкмөт уюмдарга жана 
академиялык чөйрөлөргө колдоо 
көрсөтүү, коомдук саясат, саламат-
тыкты сактоо жана маданият жаа-
тындагы демилгелерди илгерилетүү 
боюнча ар түрдүү тармактардагы 
жарандык демилгелерге туруктуу кол-
доо көрсөтүүнү улантып келе жатат. 
Бул демилгелерди каржылоо үчүн Фонд 
тарабынан 82,5 млн. АКШ доллары-
нан ашык кайтарымсыз каражат  
бөлүнгөн.
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Ачыктык, Калыстык жана Теңдик!

Мына ушул үч принципке «Сорос-Кыргызстан» 
Фондунун иши негизделет. Биздин ар бир 
программабыз жана биздин ар бир грантыбыз 
бул үч негизги баалуулуктарды илгерилетүүгө 
багытталган. 

Бул отчетто биздин иш-аракеттерибиздин 
маңызын 2014-жылдагы белгилүү бир ми-
салдардын жана сандардын негизинде ачып 
берүүгө аракет кылдык. Ушул жыл биздин 
жаңы стратегияны ишке ашыруунун биринчи 
жылы болуп, анда жаратылыш ресурстарын 
эффективдүү башкаруу, ачык билим берүү 
ресурстарын илгерилетүү жана инклюзив-
дик билим берүү моделдерин колдоо сыяктуу 
жаңы багыттар камтылган. Жаңы багыт-
тар менен бирге эле, биз укуктук реформа-
лар, коомдук саламаттыкты сактоо жана 
маалыматтын жеткиликтүүлүгү боюнча да 
иштерди улантып келебиз. 

Биздин иштин маңызы жарандык демилгелер-
ге колдоо көрсөтүү болуп саналат. Алар бир 
жолку гана мүнөзгө ээ болбостон, структу-
ралык деңгээлде позитивдүү өзгөчөлүктөрдү 
киргизүү жана биздин жаңы стратегиянын 
негизги принциптерин сактоону камсыз кылуу 
болуп эсептелет. Ушул жерде мен биздин 
өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдирип 
кетким келет: жарандык уюмдарга, мамле-

кеттик түзүмдөргө жана массалык маалы-
мат каражаттарына алардын идеялары жана 
өз иштеринде көрсөткөн дилгирликтери үчүн 
жана биз менен тыгыз кызматташкандыкта-
ры үчүн.

«Сорос Кыргызстан» Фондунун ролу чын-
дыгында эле өтө жөнөкөй болуп саналат. 
Бул негизинен ачык коомду түзүүгө болгон 
коомдун аракетине колдоо көрсөтүү, бул укук 
үчүн адвокация жана, албетте, мамлекеттин 
өнүгүү багыттарын аныктоодогу жарандар-
дын жоопкерчиликтери.  

Мен, ошондой эле, «Сорос Кыргызстан» Фонду 
биздин өлкөнүн ийгилигине багытталган 
кызматташтыкка, диалогго жана иш алып 
барууга абдан ачык бойдон кала берээрин, 
ошондой эле, биз жаңы жылда жаңы тааны-
шууларга жана кызматташтыкка кубанычта 
болоорубузду белгилеп кетким келет. 

Урматым менен,
Шамиль ИбрагИмов,
«Сорос-Кыргызстан» Фондунун 
Аткаруучу директору
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Жыл ЖыйыНтыГы 
САНдАРдА
Фонддун 2014-ж. жалпы бюджети  $ 3 512 583

17% Административдик чыгымдар

33% операциялык долбоорлор

50% Гранттар

Программалар   Бюджет, $

Коомдук саламаттыкты сактоо  $753 667
укуктук программа    $524 147
Билим берүү программасы  $497 512
Маалымат эркиндиги  $484 596
Жаштар программасы  $365 190
Жаратылыш ресурстарын башкаруу $301 274

жалПы:    $2 926 386



2014-жылы «Сорос - Кыргызстан» Фондунун 
ишмердүүлүгү ачык Коом Институту (нью-
Йорк) тарабынан каржыланды. 2014-жылы 
Фонд Кыргыз Республикасынын мамле-
кеттик бюджетине 17,4 миллиондон ашык 
сом которгон (социалдык фондго болгон 
төлөмдөр, айлык-акыдан түшкөн салык 
жана башка салыктар). Фонд иш алып бар-
ган 21 жыл аралыгында өлкөгө кайтарым-
сыз  82,5 миллион доллар келип түшкөн.

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун 2014-ж. 
гранттык иштери боюнча статистикалык 
маалыматтар (юридикалык жактарга)

2014-жылдын январь – декабрь айларында 
«Сорос - Кыргызстан» Фондунда:

 • 223 сунуш кайрылуу катталган;
 • $  1 754 078 сумманы түзгөн 114    
 гранттык долбоор  колдоого алынды.

10% укук  
  
 

Программалардын гранттык бюджеттеринин 
үлүштөрү ФСКнын гранттык бюджетинин жалпы 
үлүшүндө (2014-ж. уюмдарга берилген гранттар)

 
13% Жаратылыш ресурстарын башкаруу 

14%  Жаштар  

18%  Билим берүү программасы

32% Коомдук саламаттыкты сактоо 

13% Маалымат эркиндиги



«Саламаттыкты сактоо» 
программасы

2014
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САктоо» программасы
2014-жылы «Коомдук саламаттыкты сактоо» 
программасы  калктын аялуу маргинал-
дашкан катмарлары үчүн саламаттык-
ты сактоо жана укуктук кызматтардын 
жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу боюнча 
стратегиянын алкагында өз ишин улантты. 
Программа төмөндөгү тематика боюнча 
өзүнүн адвокациялык иш-чараларын ишке 
ашырды: өмүр үчүн өзгөчө мааниге ээ 
дарылык каражаттардын жеткиликтүүлүгү, 
психикалык саламаттык, зыянды азайтуу, 
паллиативдик жардам, сексуалдык саламат-
тык жана укук, саламаттыкты сактоо жана 
укук. «ачык коом» фонддорунун тармак-
тык программаларынын жана Колумбия 
университетинин биргелешкен колдоосу 
менен изилдөө жүргүзүлдү. андан соң, 
аймактык семинар уюштурулуп, Кыргыз 
Республикасынан жарандык коомдун 10 
активисттери окуудан өтүштү. андан кийин 
аялуу аялдар арасында гендердик зомбу-
лукту алдын алуу боюнча жаңы демилге 
ишин баштады. зомбулукка кабылган мар-
гиналдашкан аялуу аялдарга медициналык-
социалдык жана укуктук кызматтарды 
көрсөтүү системасын киргизүү максатында 
демилге 2015-жылдан баштап өзүнө мам-
лекеттик жана өкмөттүк эмес секторлор-
догу негизги өнөктөштөр менен иш алып 
барууну камтыйт. 

2015-жылдан баштап өлкөдөгү калктын 
аялуу катмарларынын арасында аИВ жана 

туберкулез боюнча алдын алуучулук про-
граммаларга донордук каражаттардын 
чукул кыскарышын, ошондой эле, 2018-
жылдан баштап эң ири демөөрчү болуп 
келген Глобалдык Фонд тарабынан бөлүнө 
турган каржылоонун толук кыскаруу тобо-
келчилигин эске алуу менен, программа 
«зыянды азайтуу» программаларын мам-
лекет тарабынан каржылоо маселесин ад-
вокациялоо боюнча иш баштады. Окутуу 
жана тажрыйба алмашуу боюнча биринчи 
этаптын алкагында 2014-жылдын аягында 
саламаттыкты сактоо министрлигинин, 
каржы министрлигинин, милдеттүү меди-
циналык камсыздандыруу фондунун кыз-
маткерлери, жарандык коомдун өкүлдөрү 
Эстониянын калктын аялуу топторунун 
арасында зыянды азайтуу жана аИВди/
туберкулезду алдын алуу программалары 
үчүн улуттук каржылоого өтүү боюнча 
ийгиликтүү тажрыйбасын изилдөөгө 
мүмкүнчүлүк алышты. ал бардык кызык-
кан тараптар менен улуттук деңгээлдеги 
диалогду баштоого, Өкмөттүк аппарат-
тын деңгээлинде жумушчу топту түзүүгө, 
ошондой эле, мамлекеттик каржылоо 
ыкмаларын иштеп чыгуу үчүн керек. 

«Өмүр үчүн өзгөчө мааниге ээ дарылык 
каражаттардын жеткиликтүүлүгү» багыты-
нын алкагында Парламенттин депутатта-
рынын демилгечи тобунун, Саламаттыкты 
сактоо министрлигинин, дары-дармек 
менен камсыз кылуу департаментинин 
ар тараптуу колдоосу менен биргелик-
те КР учурдагы Патенттик мыйзамына 
өзгөртүүлөрдү жана кошумчаларды 
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киргизүү боюнча мыйзам долбоорун 
илгерилетүү боюнча көрүнүктүү иш жа-
салды. анын максаты вирустук гепатит С, 
бир катар онкологиялык оорулардан жапа 
чеккен бейтаптарды дарылоо үчүн баасы 
боюнча жеткиликтүү, сапаттуу генерика-
лык (патенттелбеген көчүрмө) дарыларды 
өлкөгө алып кирүүнү жеңилдетүү болуп 
саналат, анткени, азыркы учурда Кыргыз 
Республикасындагы бренддик товарлар-
дын өтө кымбаттыгынан улам бейтаптар-
ды дарылоо жеткиликтүү жүрбөй жатат.  
Бул иштин жыйынтыгында мыйзам дол-
боору профилдик комитеттерде жактыры-
лып, Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңеши тарабынан биринчи жана экинчи 
окууда кабыл алынды. 2015-жылы мый-
зам долбоорунун токтомдорун киргизүү
боюнча мындан аркы жүргүзүлүүчү иш
бейтаптарды дарыларга болгон бааларды
көп эсе төмөндөтүүнүн жана дары кара-
жаттарынын түрүн көбөйтүүнүн эсеби-
нен дарылоого, ошондой эле, өмүр үчүн
өзгөчө мааниге ээ дарылык каражаттарды
сатып алууну мамлекеттин катышуусу
менен камсыз кылууга мүмкүндүк берет.
Каржылык жетишпестик шарттарында 
программанын ишинин 2014-жылдагы эң 
маанилүү жыйынтыктарынын бири бул 
эл аралык AIDS Fond уюмун 2015-жылдан 
баштап ишке тартуу болуп калды. Бул уюм 
Кыргыз Республикасынын саламаттыкты 
сактоо министрлигинин, Сорос Кыр-
гызстан Фондунун жана өкмөттүк эмес 
сектордогу өнөктөштөрдүн жогоруда 
белгиленген өмүр үчүн өзгөчө мааниге ээ 
дарылык каражаттардын Кыргыз Респу-

бликасында жеткиликтүүлүгү боюнча 
Иш-чаралар планын ишке ашырууда 
көрүнүктүү салым кошот. Мындан сыртка-
ры, 2014-жылы июль айында аймактык се-
минарда окуу өткөрүлүп, бул багытта иш 
алып барган 5 өкмөттүк эмес уюмдардын 
7 улуттук эксперттеринен турган топтун 
потенциалын жогорулатуу жүргүзүлгөн. 
Ошондой эле, ал жерде Кыргыз Республи-
касынын 2015-2017-жылдарга карата иш-
теринин так стратегиясы иштелип чыккан.   

«Психикалык саламаттык» багытынын 
алкагында психиатрия кызматтарын 
реформалоо боюнча саламаттыкты сактоо 
министрлиги, дүйнөлүк банк жана экс-
перттик коомчулук менен биргеликте 
масштабдуу иш башталды. Кыргыз Респу-
бликасынын саламаттыкты сактоо минис-
трлигинин алдындагы жумушчу топтун 
дүйнөлүк банктын гранттык иш-чаралар 
планын ишке киргизүү боюнча иштерине 
«Саламаттыкты сактоо уюмдары» про-
граммасынын өнөктөштөрү жигердүү ка-
тышып жатышат. алар өлкөнүн үч түштүк 
облустарында бейтапканадан сырткары 
жардам көрсөтүү үлгүсүн пилоттошту-
руу боюнча негизги компонентти ишке 
ашырууга, ошондой эле, психикалык 
саламаттыктын Жаңы улуттук програм-
масын иштеп чыгууга катышып жатышат. 
«Мультидисциплинардык командалар», 6 
пилоттук сайттардагы «күндүзгү борбор-
лор» моделдеринин негизинде психика-
лык жактан жабыр тарткан адамдар үчүн 
медициналык-социалдык кызматтарды 
көрсөткөн сервистик долбоорлорду 
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менталдык бузулуулардан жабыр тартып, 
ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектел-
ген жактарга турак-жай кызматтарынын 
жеткиликтүүлүгүн караган турак-жайга 
болгон укуктарын илгерилетүү боюнча 
адвокациялык ишти ченемдик-укуктук 
актылардын деңгээлинде баштады. 

«зыянды азайтуу» багытынын алкагында 
ички иштер министрлиги менен кызмат-
таштыкта Кыргыз Республикасынын 6 
облустарында аИВди алдын алуу про-
граммаларынын алкагында аялуу топтор 
менен иш алып баруу боюнча ИИМдин 
жаңыланган көрсөтмөлөрү менен таа-
ныштыруу иштери жүргүзүлдү. Бул ИИМ 
кызматкерлерин облустук жана райондук 
ички иштер бөлүмдөрүнүн базасында 
окутууну институционалдаштырууга, 
ИИМ академиясынын базасындагы «зы-
янды азайтуу» боюнча курсту колдоого 
жана ИИМдин алдында түзүлгөн «нрава 
бөлүмүндө» курсту окутууга мүмкүндүк 
берди.

Отчет маалында адам укуктарын коргоо-
нун эл аралык механизмдери колдонул-
ду, тагыраак айтканда: аялуу топтордун 
укуктарын бузуу тууралуу жалпы өлкө 
боюнча отчеттор даярдалып, андан кийин 
алар Буунун адам укуктары боюнча ко-
митеттерине, анын ичинде, UPR, CEDOW, 
ошондой эле, КР Омбудсмендин отчетуна 
да жиберилди. Метадон менен алмашты-
руу терапиясын илгерилетүү максатында 
инъекциялык баңги заттарын колдонуучу 

коомчулуктун жана ага көз каранды адам-
дардын потенциалын жогорулатуу боюнча 
иштер жүргүзүлдү. Бул иш 2015-жылдан 
баштап метадон менен алмаштыруу тера-
пиясын илгерилетүү боюнча адвокация-
лык иш-чараларды Ош, Кант, Кара-Балта 
жана Токмок шаарларында дагы өткөрүүгө 
мүмкүндүк берет.  

«Сексуалдык саламаттык жана укук» 
жана «Саламаттыкты сактоо жана укук» 
багыттарынын алкактарында өкмөттүк 
эмес уюмдардын тармактарында бир 
катар өнөктөш укук коргоочу өкмөттүк 
эмес уюмдардын ар тараптуу колдоолору 
менен аялуу топторго акысыз адвокаттык 
жана юридикалык жардам берүү боюнча 
долбоорлор иштешти. аялуу топтордун 
коомчулугунун өзүн алардын укуктарын 
жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын 
коргоо процессине катыштыруу боюнча 
иштер күчөтүлдү. Шаардык ички иштер 
бөлүмүнүн алдындагы нрава бөлүмү 
менен узак мөөнөттүү кызматташтык 
ийгиликтүү жөнгө салынды, бир катар 
адвокациялык жана окутуучулук иш-
чаралардын натыйжасында бул бөлүм 
менен өкмөттүк эмес уюмдардын орто-
сунда кызматташтык мамилелер түзүлдү. 
«Медициналык укук боюнча практикалык 
көрсөтмө» долбоорунун алкагында Чүй, 
нарын жана Ысык-Көл облустарындагы 52 
медициналык мекемелердин жетекчилери 
үчүн саламаттыкты сактоо жана бейтап-
тардын укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү 
адам укуктары боюнча бир катар билим 
берүүчүлүк иш - чаралар өткөрүлдү.  
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«Паллиативдик жардам» багытынын 
алкагындагы эң негизги жетишкендик бул 
паллиативдик бейтаптар үчүн опиоиддер-
дин жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу болуп 
калды. ал Кыргыз Республикасынын сала-
маттыкты сактоо министрлигинин дары-
дармек менен камсыздоочу бөлүмүндө 
таблеткаланган морфинди каттоонун 
эсебинен жана аны милдеттүү медицина-
лык камсыздандыруу фондунун мамлекет-
тик кепилдик программасынын дарылык 
каражаттар тизмесине киргизүүдөн улам 
жетишилди. Паллиативдик жардамды 
көрсөтүү үчүн саламаттыкты сактоо меке-
мелерине жана Бишкек жана Ош шаар-
ларында «Сорос Кыргызстан» Фондунун 
колдоосу менен иштеп жаткан бейтапка-
надан сырткары жардам берүү боюнча 
пилоттук долбоорлор үчүн зарыл болгон 
жана опиоидди алууну жеңилдетүүгө бай-
ланышкан ченемдик укуктук актыларды 
оптималдаштыруу боюнча иш жүргүзүлдү.
Октябрь айында Кыргыз Республикасы-
нын саламаттыкты сактоо министрлиги, 
Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра 
даярдоо жана квалификацияны жогору-
латуу институту (КГМИПиП) жана Монго-
лиядан келген эл аралык эксперт менен 
биргеликте паллиативдик жардам боюнча 
тереңдетилген билим берүүчүлүк сабак-
тары уюштурулду. алар онкология бор-
борлорунан, үй-бүлөлүк дарыгерлерден, 
Кеминдеги туберкулезго каршы оорука-
надан келген, сынактык долбоорлордун 
кызматкерлеринен, ошондой эле, Кыргыз 
мамлекеттик медициналык кайра даяр-
доо жана квалификацияны жогорулатуу 

институтунун мугалимдеринен турган 54 
медициналык кызматкерлердин квали-
фикациясын жогорулатууга багытталып, 
максаты сапаттуу паллиативдик жардамга 
муктаж, онкологиялык оорулары бар бей-
таптарды медициналык жактан тейлөөнүн 
сапатын жакшыртуу болгон.

  

Ө
н

Ө
К

ТӨ
Ш

ТӨ
Р



17

«С
о

Ро
С-

кы
РГ

ы
ЗС

тА
Н

» 
Ф

о
Н

д
У 

20
14 Шахназ Исламова, 

«Таис Плюс» коомдук бирикмесинин 
жетекчиси:
«Биз адам сатуу жана коомдук адеп-
ахлакка каршы келген кылмыштар менен 
күрөшүү боюнча Бишкек шаардык ички иш-
тер бөлүмүн АИВ инфекцияларын алдын 
алуу боюнча ишке кошкон салымын, тагы-
раак айтканда, бөлүмдүн жетекчисинин 
жана өзгөчө маанилүү иштер боюнча 
ага инспектордун көрсөткөн жардамын 
баса белгилеп кеткибиз келет. Биз тил 
табыша  алдык, ал эми бүгүнкү күнү биз 
гана аларга жардам сурап кайрылбастан, 
секс-жумушчуларынын укуктары бузулса 
же аларга жардам керек болсо бөлүмдүн 
кызматкерлери дагы бизге кайрылып 
турушат.

Доктор Одонтуяа Даваасурен, 
Монголиядан келген эксперт, Кыргыз-
станда паллиативдик жардам боюнча 
тереңдетилген курсту алып барган:
«Бул чөйрөдөгү адистер үчүн берген 
өзүмдүн сунуштарымда бир нече учурлар-
ды баса белгиледим: таблетка түрүндөгү 
морфинди, анын ичинде арзан дары 
каражаттарын алуу мүмкүнчүлүктөрүн 
кеңейтүү, адистерди окутуу программа-
ларын, калкка маалымат берүү жана пал-
лиативдик жардам берүү чөйрөсүндө иш 
алып барган уюмдарды активдештирүү. 
Дүйнөлүк паллиативдик жардам берүү 
күнүн айыкпас дарттарга кабылган кыр-
гыз жеринде жашаган элдердин паллиа-
тивдик жардам алууга болгон укуктарын 
адвокациялоо жана жайылтуу үчүн пай-
далануу керек. Таблетка түрүндөгү кыска 
мөөнөткө жана узак мөөнөткө таасир 
берген морфинди импорттоо маселеле-
рин чечүү зарыл. Паллиативдик жардам 
берүү боюнча көбүрөөк врачтарды жана 
медайымдарды окутуу керек, «Сорос-
Кыргызстан» Фондунун программасы 
аркылуу гана эмес, паллиативдик жардам 
көрсөтүү ассоциациясынын эсебинен да 
жүргүзүү керек, балким, кредиттик не-
гизде да болушу мүмкүн. Паллиативдик 
жардам боюнча окутуу программасы 
бардык медициналык кызматкерлер үчүн 
милдеттүү болушу керек. Паллиативдик 
жардамды уюштуруу маселеси бардык 
облустарда жана райондордо артыкчы-
лыктуу орунда турушу зарыл»
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Паллиативдик жардамды 
үйдө көрсөтүү 
Паллиативдик жардам – бул комплекстүү 
ыкма, анын максаты – келип чыккан масе-
лелерди эрте аныктоодон жана так диа-
гноз коюудан (баалоо) жана адекваттуу 
дарылоочу иш-чараларды жүргүзүүдөн 
(ооруган жана башка өмүргө коркунуч 
келтирген учурларда), ошондой эле, 
психосоциалдык жана моралдык колдоо 
көрсөтүүдөн улам кыйналууларды алдын 
алуу жана жеңилдетүү жолдору аркылуу 
айыкпас (өлүмгө алып келүүчү) дартка 
кабылган бейтаптын жана анын үй-бүлө 
мүчөлөрүнүн жашоо деңгээлдерин жогор-
ку сапат менен камсыз кылуу.

Кыргызстанда Бишкекте 2013-жылдан 
баштап бейтаптарга паллиативдик жар-
дамды үйдө көрсөтүү боюнча пилоттук 
долбоор ишке ашырылып келе жатат. 
2013-жылдын башынан бери оноколо-
гиялык оорулар менен ооруган 137 оор 
бейтаптар (51 бейтап 2013-жылы жана 86 
бейтап 2014-жылы) паллиативдик жардам 
алышкан. Бул долбоор улуттук онкология 
борборунун алдында жүргүзүлүп, «Сорос - 
Кыргызстан» Фондунун «Коомдук саламат-
тыкты сактоо» программасы тарабынан 
каржыланат.

Бул долбоордун алкагында курамына 
врачтарды, медициналык эмчи айымдар-
ды, социалдык кызматкерлерди жана пси-
хологду камтыган мультидисциплинардык 
топ – «жер-жерге баруучу көчмө кызмат» 
түзүлгөн. Көчмө кызмат Бишкек шаары-

нын Октябрь районунда, айрым Биринчи 
Май, Ленин жана Свердлов райондорунда 
жашаган өтө оор онкологиялык бейтап-
тарга (4 клиникалык топ) үйлөрүнөн ар 
тараптуу медициналык, психо-социалдык 
жардам жана колдоо көрсөтүшкөн (№ 6, 7, 
10, 11, 15, 18, 19 үй - бүлөлүк дарыгерлер 
борборлору).

Долбоордун максаты - айыкпас дартка 
кабылган бейтаптардын өмүрүнүн акы-
рындагы жашоо сапатын жакшыртуу.

Мультидисциплинардык топ 8 адамдан ту-
рат: 2 врач, 4 медициналык эмчи айымдар, 
1 социалдык кызматкер жана 1 психо-
лог. Эл аралык стандарттарга ылайык, 8 
адамдан турган көчмө топ 20-25 бейтапка 
жардам көрсөтүүгө эсептелген. 

«Мындай жардамга муктаж адамдардын 
саны көптүгүнө карабастан, көбүрөөк бей-
таптарды камтыганга бизде мүмкүнчүлүк 
жок. Шартыбызга жараша биз аларды, ал-
бетте, долбоорго алабыз. Долбоор Бишкек 
шаарынын Октябрь районунда гана жа-
шаган бейтаптарга эсептелген, бирок, иш 
жүзүндө биз дээрлик бардык райондорду 
камтып жатабыз (шаардын борборундагы 
көп кабаттуу үйлөр жана кичи район-
дор). Биздин «көчмө кызмат» үй-бүлөлүк 
дарыгерлер борборлорунун онкологдору 
менен дарылоону коррекциялоо, медици-
налык дарыларга (кетонал, трамадол жана 
морфин сыяктуу) көрсөтмө берүү иште-
ри боюнча тыгыз байланышта иш алып 
барат. Дарыларды бейтаптар Мамлекеттик 
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дан сырткары паллиативдик 
жардамды көрсөтүү боюнча 
биринчи түзүлгөн мультидис-
циплинардык топ. 

 2014-жылдын 4-декабрында Биш-
кекте «КРда Чыгыш-Батыш КИЖС 
Фонду» фондусу тарабынан уюш-
турулуп, укук коргоо органдары-
нын кызматкерлери менен бирге-
ликте тегерек үстөл өткөрүлгөн. 
Тегерек үстөлдө долбоорду ишке 
ашырууга көмөктөшкөн укук 
коргоо органдарынын кызматкер-
лерин «Кыргыз Республикасында 
АИВ-инфекциясынын алдын 
алууга жеке салым кошкондугу 
үчүн» Ардак грамоталары жана 
медалдар сыйлоо болуп өттү. Үч 
жылдан бери бейөкмөт уюмдары 
АИВ жана анын зыяндуулугун 
азайтууда профилактикалык 
программалар менен өз ара 
байланыштан негизги багыт-
тарында өздөрүнүн кесиптеш-
терин окутуу боюнча КР ИИБнин 
айырмаланган кызматкерлерин, 
алар тарабынан аткарылган 
иштери үчүн сыйлыкка көрсөтүп 
келишүүдө.
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кепилдик программасынын алкагында 
үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлорундагы 
(жашаган дареги боюнча поликлиника-
дан) врач-онкологдон же терапевттен 
атайын көрсөтмө боюнча акысыз ала алы-
шат», - деп айтат долбоордун жетекчиси 
Лола асаналиева. 

Долбоордун алкагында бейтаптар жана 
алардын туугандары үчүн телефондук 
«шашылыш чалуу» кызматы иштейт. Бул 
кызмат аркылуу алар мультидисциплинар-
дык топтун адистерине каалаган суроо-
лору менен кайрыла алышат. Телефондук 
«шашылыш чалуу» кызматы: 0312 89-85-95 
(иш күндөрү саат 9.00дөн 18.00гө чейин).

айыкпас дарттын эң бир оор белгилери-
нин бири бул өтө чыдагыс оору, ал эми 
аны морфиндин гана жардамы менен 
азайтууга болот. Биздин өлкөдө азыр-
кы учурда болгону инъекциялык мор-
фин гана бар. аны бейтаптарга ооруну 
басаңдатуу үчүн ар бир 4 саатта бирден 
сайып туруу керек. 

аны менен бирге эле, биздин медицина-
лык кызматкерлер жана жалпы эле калк 
бейтаптар катуу оору менен жашабооло-
ру жана ооруга чыдоолору керек эмести-
гин билүүлөрү зарыл, бул аларды кыйноо 
менен барабар. Морфин катуу ооруну 
басаңдатуу үчүн эффективдүү дарылык 
каражат болуп саналат жана аны ооруну 
басаңдатуучу каражат катары колдонуу 
үчүн туура көрсөтмө берүү наркотикалык 
көз карандылыкты жаратпайт. 

«Көчмө кызматтын» ишинин жана паллиа-
тивдик жардам көрсөтүүнүн жүрүшүндө 
бир нече бейтаптар жана алардын 
туугандары пилоттук долбоорго болгон 
өзүлөрүнүн мамилелерин чын дилде-
ринен билдиргилери келгендиктерин 
айтышты жана алардын демилгеси менен 
мультидисциплинардык топ «Каалоолор 
китебин» ачты.  
 
Төмөндө китепке жазылгандардан үзүндү 
келтиребиз: 

Урматтуу мультидисциплинардык 
топ, Сиздерге чын дилден ыраазычы-
лык билдиребиз!
Онкологиялык оорулар – бул биздин 
кылымдагы балакет. Тилекке каршы ар 
бир оорулуу адам кыйын жана татаал 
учурлардан кача албайт. 
Сиздерге биздин мындай учурларды 
баштан өткөрүп жатканда жардам 
бергениңиздерге, кыйноону азайтканга 
жана жашоо сапатын жакшыртып 
жатканыңыздарга чоң рахмат. 
Терең урматтап,
Шамиевдердин үй-бүлөсү. 
(Шамиева Раиса Алексеевна, 1956-
жылы туулган. Сүт бездеринин рагы. 
23.01.2014 – 1.07.2014)

Урматтуу врачтар, эмчи айымдар!
Сиздер үй-бүлөдө жардам берүү боюнча 
эң чоң түшүндүрүүчүлүк ишин жүргүзүп 
жатасыздар, ошондуктан, бул иштин 
кеңейтилишин каалайт элек. 
Ошол эле убакта, Сиздерге поликли-
никалар менен да кандайдыр-бир 
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тайт элек, анткени, поликлиникалар-
дагы медициналык кызматкерлердин 
арасында морфин дарысына болгон 
түшүнбөстүктөр бар.
Сиздердин эмгегиңиздер үчүн 
чоң рахмат!
Комиссаровдордун үй-бүлөсү. 
(Комиссаров Иван Трофимович, 1938-
-жылы туулган. Өпкө рагы. 4.03.2014 
– 4.07.2014)

Биз үчүн паллиативдик жардам абдан 
зарыл болду. 
Көрсө, бизди унутушпаптыр да. 
Тейлеген кызматкерлердин сезимтал-
дыгы жана врачтардын билимдүүлүгү 
кыйналууну жеңилдетет.
Паллиативдик кызматтын өз ишин 
кеңейтүүсүн каалайт элек. 
ледовдордун үй-бүлөсү.
(ледов Юрий Владимирович, 1928-
-жылы туулган. Табарсык рагы. 
4.08.2014)
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программа

Кыргыз Республикасында соттук-
укуктук системаны реформалоого 
жана мамлекет кепилдикке алган юри-
дикалык жардам системасын жакшыр-
тууга көмөк көрсөтүү.
Кыргыз Республикасынын 2013-2017-жж. 
улуттук туруктуу өнүктүрүү стратегиясы 
кылмыш-жаза реформасын бул аралыктагы 
эң бир артыкчылыктуу багыттардын бири 
катары белгиледи. Бул багытты жүзөгө 
ашыруу максатында КР Президенттик ап-
паратынын 2013-жылы 1-февралда чыккан 
жардыгы менен 7 эксперттик жумушчу топ 
түзүлгөн. алар соттордун жоопкерчилигин 
жогорулатуу жаатында, КР кылмыш-жаза 
кодексине жана майда кылмыштар туура-
луу кодексине, КР жазык-процессуалдык 
кодексине жана КР жазык-аткаруу кодекси-
не, КР Жарандык процессуалдык кодекси-
не, «аткаруу өндүрүшү жөнүндө» мыйза-
мына, КР««Мамлекет кепилдикке алган 
юридикалык жардам жөнүндө» мыйзамына 
долбоорлорду даярдашат.   

Эксперттик жумушчу топтор түзүлгөн 
убактан баштап Сорос-Кыргызстан Фон-
дунун укуктук Программасы өнүктүрүү 
тармагында иш алып барган бир катар эл 
аралык өнөктөштөр менен тыгыз кызмат-
ташыкта КР Президенттик аппаратынын 
соттук реформа боюнча бөлүмүнө экс-
перттик жана техникалык көмөк көрсөтүп, 
жыйынтыгында төмөндөгү иш-чаралар 
өткөрүлгөн:

жумушчу топтун көчмө сессиялары • 
эл аралык эксперттерди катышты-
руу менен (15); 
мамлекеттик органдар жана жа-• 
рандык коом менен тематикалык 
тегерек столдор (16); 
конференциялар (5);• 
азыркы учурдагы процессуалдык че-• 
немдердин колдонулушун изилдөө 
боюнча аймактарга чыгуу (3);
жаңы мыйзамдардын долбоорлору • 
боюнча коомдук талкуулар (11);
жумушчу топтордун жетекчилери • 
жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү 
менен координациялык кеңештер;
мыйзамдардын жаңы долбоорлору-• 
на эл аралык экспертиза (30).

Иштелип жаткан мыйзам долбоорлорун-
дагы негизги жаңы тартиптер:
Гуманизация кылмыш-жаза кодексинин 
жаңы редакциясын иштеп чыгуудагы эң 
башкы идея болду. Кылмыш-жаза кодекси-
нен майда кылмыштар бөлүнүп каралды, 
негизинен булар анча оор эмес кылмыш-
тар. алар майда кылмыштар жөнүндө 
Кодексте өзүнчө жөнгө салынат. Кызмат 
адамдары кетирген бардык мыйзам 
бузуулар дагы бул мыйзам менен жөнгө 
салынат. Мыйзам соттуулук институту-
нан күчөтүүчү абал катары баш тартууну 
сунуштайт. 

Жазык-процессуалдык кодекси эң би-
ринчи соттук ишти жакшыртууга, сот-
тук көзөмөл, иликтөөнү реформалоого 
багытталган. Жаңы жоболор: жаңы кыр-
даалдар институтун киргизүү, соттук 
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тергөө институту, алгач тергөө стадиясын 
соттук өндүрүшкө чейинки тергөө менен 
бириктирүү, процессуалдык келишим 
институтун кеңейтүү. КР жазык-аткаруу ко-
дексинин жаңы редакциясынын алкагында 
оңдоп-түзөө мекемелерине жаңы ыраат-
тык чек коюлат, аларда кармоо шарттары 
гуманизация жагына каралат, эркинен 
ажыратуу жайларынан качкан тараптарды 
издөө функциясы алынып салынат. 

Мамлекет кепилдикке алган юридикалык 
жардам багытынын алкагында акысыз 
юридикалык жардам берүү боюнча мам-
лекеттик саясатты мыйзам долбоорлоруна 
киргизүү каралууда, мамлекет кепилдикке 
алган юридикалык жардамды алууга укук-
туу тараптардын саны кеңейүүдө, мамле-
кет кепилдикке алган юридикалык жар-
дамды башкаруу структурасын өзгөртүү 
каралууда, жардамды алуу үчүн менчикке 
коюлган чек көтөрүлүүдө. 

Президенттик аппарат 2014-жылы 22-
декабрда бул мыйзам долбоорлорду Кыр-
гыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 
демилге көтөрүү жана кароо үчүн берди. 
2014-жылы 29-декабрда алар КР Жогорку 
Кеңештин сайтында коомдук талкуулоо 
үчүн жайгаштырылды. 

Кыргыз Республикасында кыйноолорду 
жана башка катаал, адамгерчиликсиз 
же адамдын беделин түшүргөн мами-
лелердин жана жазалардын түрлөрүн 
алдын алууга көмөк көрсөтүү. 
Кыйноолорду колдонуу, жазаланбастык 
жана кыйноолор боюнча фактыларды 
компетенттүү, калыс, көз карандысыз, тез 

жана ийне-жибине чейин иликтөө маселе-
си Кыргызстанда азыркы күндө да акту-
алдуу бойдон калууда. 2013-жылы ноябрь 
айында Кыргызстан Бириккен улуттар 
уюмунун кыйноолорго каршы комитетине 
өлкөнүн Буунун кыйноолорго каршы Кон-
венциясын аткаруусу боюнча мезгилдик 
отчетун берди. Комитет өзүнүн жыйынтык-
тоочу сунуштарында кыйноолордун жана 
катаал мамилелердин улантылып жана 
кеңири таркалып жаткандыгы тууралуу 
терең тынчсыздангандыгын билдирген 
жана учурдагы мыйзамдык база менен аны 
практикалык жүзөгө ашыруунун ортосун-
дагы ажырымды белгилеген. 

Бул маалыматтар убактылуу кармоо 
жайларында, тергөө абактарында, пси-
хиатриялык жана балдар мекемелеринде 
адамдардын кыйноолордон жана катаал 
мамилелерден эркин болуу укуктарынын 
сакталышы боюнча жасалган мониторинг-
дин жыйынтыктарында да тастыкталган. 
укуктук программа кыйноолордун кол-
донулгандыгын документтештирүүнүн 
эл аралык тажрыйбасын таркатуунун 
үстүндө иштеп жатат жана саламаттыкты 
сактоо министрлигине кыйноолорду жана 
катаал мамилелерди медициналык жактан 
документтештирүүгө багытталган «2013-
2014-жылдары Стамбул протоколун сала-
маттыкты сактоо системасынын тажрыйба-
сына киргизүү боюнча иш - аракеттердин 
биргелешкен планын» ишке ашырууга 
көмөк көрсөтүүдө.  
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юнча Универсалдык мезгилдик баалоо-
нун жүрүшүнө жана БУУнун экономика-
лык, социалдык жана маданий укуктары 
боюнча Комитеттин сессиясына каты-
шуусун колдоо.
ар бир төрт жылда Буудагы катышуучу 
мамлекеттер адам укуктарынын сакталы-
шы боюнча отчет берет жана Буунун адам 
укуктары боюнча кеңешинин универсалдык 
мезгилдик баалоонун алкагында башка 
мамлекеттерден сунуштарды алышат. Жа-
рандык коомдун өкүлдөрү альтернативдик 
отчетторду даярдоо жана берүү аркылуу бул 
процедурага катышышат. Жарандык коомдун 
Буунун органдары менен адам укуктары бо-
юнча болгон алакаларына жигердүү колдоо 
көрсөтүү максатында укуктук программа ку-
рамына 17 адамды камтыган делегация-нын 
визитин координациялоого жана уюштурууга 
көмөк көрсөттү. алар Буунун экономикалык, 
социалдык жана маданий укуктары боюнча 
Комитеттин баштапкы стадиядагы сессияла-
рына жана универсалдык мезгилдик баалоо 
процессинин алкагында баштапкы стадия-
дагы сессияларга катышышты. Бул визиттин 
алкагында Кыргызстанда адам укуктарына 
байланышкан абалды чагылдыруу жана 
бул механизмдердин алкагында көбүрөөк 
актуалдуу сунуштарды иштеп чыгуу үчүн ар 
түрдүү миссияларды жана мамлекеттердин 
өкүлдөрүн камтыган 30 жолугушуу өткөрүлдү. 

Жарандык коомдун демилгелерин 
гранттар аркылуу колдоо
2014-жылы программа 25 грант боюнча иш 
жүргүздү, 17 грант – 2013-жылдан бери ула-
нып келет, ал эми 8 грант 2014-жылы колдо-

1.  Мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык 
жардам темасы боюнча тегерек үстөл.

2.  КРда кыйноолорду жана башка ырайымсыз, 
адамгерчиликсиз же адамдын кадыр-баркын 
басмырлаган мамилелердин жана жазалардын 
түрлөрүн документтештирүү боюнча колдон-
мону талкуулоо.

3.  Эксперттик жумушчу тобу жана жарандык 
коомдун өкүлдөрү менен жаңы Жазык кодекси-
нин, Жоруктар жөнүндө кодексинин, Жазык-
процесстик кодексинин, Жазык-аткаруу кодекси-
нин долбоорлорун, «Аткаруу өндүрүшү жөнүндө» 
мыйзам долбоорун талкуулоо.



26

«С
о

Ро
С-

кы
РГ

ы
ЗС

тА
Н

» 
Ф

о
Н

д
У 

20
14

 

ого алынып, ал сумма аКШ $ 176 556 түздү. 
Гранттык колдоо көрсөтүүнүн алкагында 
юридикалык клиникаларды, калктын ар 
түрдүү аялуу топторуна акысыз юридика-
лык жардам берүүнү, кыйноолорду алдын 
алууну, адам укуктарынын стандарттарын 
жакшыртууну камтыган адам укуктарын 
коргоо жана жакшыртуу чөйрөлөрүндөгү 
ар түрдүү гранттар колдоо алышты.

«Мамлекет кепилдикке алган юриди-
калык жардам берүүнү жакшыртуу» 
долбоору. «Доор медиа» коомдук фонду 
«Сорос-Кыргызстан» Фондунун Укуктук 
программасынын алкагында алты ай бою 
мамлекет кепилдикке алган юридикалык 
жардам берүү кызматтары жөнүндө 
калктын маалымдуулугун жогорулатуу 
боюнча долбоорду ишке ашырды.

Баштапкы этапта Кыргыз Республикасы-
нын Юстиция министрлигинин ички жана 
тышкы байланышы изилдөөгө алынды. 
Бул ведомствонун өзүнүн ичинде жана 
коомчулуктун арасында маалыматты 
таркатуунун көйгөйлүү жактарын анык-
тоого мүмкүнчүлүк берди. Киргизилген 
сунуштар ички жана тышкы коммуника-
цияны жакшыртуу боюнча планды түзүүгө 
платформа катары кабыл алынып, ал план 
юстиция министринин буйругу менен 
бекитилди. 

План министрликтин коомчулук менен 
байланышууга жооптуу кызматкерле-
ринен жана ошондой эле, «Мамлекет 
кепилдикке алган юридикалык жардам 
жөнүндө» Мыйзамды ишке ашырууга 

жооптуу кызматкерлерден турган жумуш-
чу топ тарабынан «Доор медиа» коомдук 
фондунун эксперттеринин сунуштарын 
эске алуу менен түзүлгөн. Бул план иш до-
кументи болуп саналат жана ал жыл ичин-
де аткарыла турган бир катар иш - чара-
ларды камтыйт. Иш-чаралар министрлик 
менен анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн өз 
ара иш алып барууларын жакшыртат, 
ошондой эле, мамлекет кепилдикке алган 
юридикалык жардам көрсөтүү жөнүндө 
калктын маалымдуулугун жогорулатуу-
га көмөк көрсөтөт. Мындан тышкары, 
мындай документти иштеп чыгуу каты-
шуучулардын өзүлөрүнүн дагы пландаш-
тыруу чөйрөсүндөгү профессионалдык 
деңгээлин жогорулатууга жардам берди. 
Катышуучуларга жөн гана даяр документ 
берилген эмес, алар байланыш иш-
чараларын узак мөөнөткө пландаштыруу-
нун механизмдерин окуп үйрөнүштү.  

Үч жолугушууда катышуучулар массалык 
маалымат каражаттары менен жана 
социалдык тармактарда иш алып баруу 
боюнча окуулардан өтүштү, уюштуруу 
структурасын жана отчеттуулук система-
сын иштеп чыгышты. Бардык жолугушуу-
ларда маалыматты кабыл алуу практика-
лык тапшырмалар менен бекемделгидей 
болуп түзүлгөн. аймактарда мамлекет 
кепилдикке алган юридикалык жардамды 
көрсөтүү жөнүндө медиа иш-чараларды 
өткөрүү үчүн зарыл болгон документ-
тер тобун иштеп чыгуу эң жакшы жый-
ынтыгы болду. Документтер аймактык 
бөлүмдөрдүн кызматкерлери тарабынан 
борбордук аппараттын өкүлдөрү менен 
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ларды мындай түрдө өткөрүү катышуучу-
лар ортосунда тажрыйба алмашууга гана 
жардам бербестен, ал юстиция минис-
трлиги менен анын облустук башкарма-
лыктарынын ортосундагы  өз ара иштешүү 
деңгээлин да жогорулатты. Жолугушуу-
лардын көпчүлүк катышуучулары бири-
бири менен биринчи жолу таанышуу 
мүмкүнчүлүктөрүн алышты. Иштин мын-
дай форматынан улам тыгыз байланыштар 
түзүлдү жана аймактардагы байланышты 
жөнгө салуу боюнча иштердин графикте-
ри жалпы план менен айкалыштырылып 
коюлду. Бардык катышуучулар социалдык 
тармактарга катталышты, жолугушуулар-
дын бардык катышуучулары үчүн со-
циалдык медиада активдүү катышуунун 
бирдиктүү планы иштелип чыкты. 

Жыйынтыктоочу этапта мамлекет кепил-
дикке алган юридикалык жардам берүү 
темасы боюнча өлкөнүн бардык облуста-
рында пресс-конференциялар өткөрүлдү. 
Министрликтин жана массалык маалымат 
каражаттарынын өкүлдөрүнөн тышкары, 
мамлекет кепилдикке алган юридикалык 
жардам көрсөтүү боюнча иш алып барган 
адвокаттар жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруунун өкүлдөрү да чакырылыш-
ты. Катышуучулар ушуга окшогон иш-
чаралардын маанилүүлүгүн баса белгилеп 
өтүштү, калк анткени, Кыргызстандын 
жарандарынын мамлекет кепилдикке 
алган юридикалык жардамга болгон укук-
тары тууралуу жеткиликтүү маалыматка 
ээ эмес. 

Журналисттер бир гана мамлекет кепил-
дикке алган юридикалык жардам тууралуу 
айтууга гана эмес, ошондой эле, бул ба-
гытта жүргүзүлгөн иштерди дагы талдоого 
аракет кылышты. алар бүгүнкү күндө 
мамлекет кепилдикке алган юридикалык 
жардамды алууда кандай тоскоолдуктар 
бар экендиктерин аныкташты, мындай 
жардам көрсөтүүнүн сапатына баа бериш-
ти жана ««Мамлекет кепилдикке алган 
юридикалык жардам жөнүндө» мыйзам-
дын мүчүлүштүктөрүн да баса көрсөтүштү. 
Мунун баары жарандарга маалымат гана
таркатууга жардам бербестен, аны менен
бирге эле, ал мамлекет кепилдикке алган
юридикалык жардамды көрсөтүүдөгү
көйгөйлөрдү чечим кабыл алган тараптар-
дын деңгээлине чейин көтөрүүгө көмөк
көрсөттү.

Фонд, ошондой эле, «Министр байла-
нышта» деген иш-чараны иштеп чыгууга 
да колдоо көрсөттү – бул өзүнө пресс-
конференцияларды өткөрүүнү, юстиция 
министринин телевидениеде жана радио-
до сүйлөөсүн камтыган масштабдуу акция. 
Министрликтин кызматкерлери тара-
бынан «Доор медиа» коомдук фондунун 
эксперттеринин сунуштарын эске алуу 
менен алдын ала документтердин тобу, 
ошондой эле, министрдин иш-чараларга 
катышуу планы иштелип чыккан, масса-
лык маалымат каражаттарынан турган 
потенциалдуу катышуучулардын тизмеси 
түзүлгөн, ыңгайсыз суроолордун тизмеси 
түзүлгөн, пресс-релиздерди түзүү жана 
пресс-конференцияларды өткөрүү үчүн 
сунуштар берилген. 



Жаштар 
программасы

2014
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программасы
Кыргызстанда жаштар – бул жөн гана 
өлкөнүн келечеги гана эмес, позитивдүү 
бурулуштардын, социалдык өзгөрүүлөрдүн 
жана инновациялардын эффективдүү 
кыймылдаткыч күчү дагы болуп саналат. 
«Сорос - Кыргызстан» Фонду жыйырма 
жылдан бери жаштарды активдүү колдоп 
келет жана алардын өсүп-өнүгүүсүнө, ин-
сан жана жаран катары калыптанууларына 
мүмкүнчүлүк түзөт, ошондой эле жаштар-
дын өзүлөрүнүн жарандык позициялары-
нын болушуна, билимдүү жана активдүү бо-
лууларына, социалдык көйгөйлөрдү чечүү 
үчүн жеткиликтүү билим алууларына жана 
көндүмдөргө ээ болууларына өбөлгө түзүп 
келет. Ошол себептерден улам, «Сорос-
Кыргызстан» Фондунун Жаштар про-
граммасы 2014 - жылы өз ишмердүүлүгүн 
инновациялык жаштар чөйрөсүн калып-
тандыруу максатында ишке ашырды. Бул өз 
ара бирдиктүү иштешүүнүн жаңы формат-
тарын өнүктүрүүгө жана илгерилетүүгө, 
жарандык позицияны жана жарандык 
сезимдерин калыптандырууга, КР аймак-
тарындагы жаштардын активдүүлүгүн 
чыңдоого жана аларды социалдык кайра 
куруу процесстерине камтууга багыттал-
ган жаштардын демилгелерине колдоо 
көрсөтүү аркылуу жетишилди. 

Бул максаттар «Жаштарды социалдык 
өзгөрүүлөргө камтуу» гранттык багыты-
нын алкагында алты жаштар уюмдарынын 

арасында жүзөгө ашырылды. ал эми, ар 
бир долбоор тууралуу кенен маалымат 
тиркемеде берилген. 

Жаштардын өз ара бирге иштешүүлөрүнүн 
жаңы форматтарын илгерилетүү жана 
жарандык сезимдерин калыптандыруу 
максаттарында максаттуу долбоорлор 
колдоого алынды жана кийинки иш-
аракеттер өткөрүлдү: 

«Жаштардын каржылык сабаттуулу-• 
гу – өлкөнүн ийгилигинин фактору» 
- «Өнүктүрүү саясаты институту» 
мекемеси; 
«Бишкек урбан Форуму» «Жаштар • 
маданият борбору» коомдук фонду;
«Эко-Баштык-2014» деген аталыштагы • 
үчүнчү жалпы шаардык фестивальды 
уюштуруу жана өткөрүү аркылуу жаш-
тардын чыгармачылык потенциалын 
стимулдаштыруу жана экологиялык 
маданиятын көтөрүү, «Таалим-Форум» 
коомдук фонду;
«Jashtar Camp 2014», «Жаштарды • 
өнүктүрүү институту» коомдук бирикмеси;
«Мамлекеттик институттардын жана • 
жарандык коомдун социалдык өнүгүү 
жана реформалар чөйрөсүндө өз 
ара иштешүүсү: Германиянын иш-
тажрыйбасы жана иштөө механизм-
дери» аттуу стади-тур Германиянын 
Берлин шаарында уюштурулду;
Москва урбанистикалык форумуна • 
жана «Бийлик жана жарандар: кыз-
матташтык технологиялары» аттуу 
конференцияга катышуу, Москва ш., 
Россия;
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Бишкек урбан Форумунун Кыргызстанда 
биринчи жолу өткөрүлүшүн өзгөчө баса 
белгилөөгө болот. анда 500гө жакын адам 
катышып, шаарды өнүктүрүү жана шаар-
дыктардын бул процесстерге жигердүү 
катышуу маселелери көтөрүлдү. «Сорос-
Кыргызстан» Фондунун Жаштар програм-
масы «Жаштар маданият борбору» коом-
дук фондунун максаттуу гранты аркылуу 
жаш жарандардын форумдун ишине 
активдүү катышууларына жана Бишкек 
шаарындагы актуалдуу маселелерди 
чечүү боюнча жаштардын идеяларына 
колдоо көрсөтүүгө өбөлгө түздү. 
«Экобаштык 2014» фестивалында шаар-
дын экологиялык көйгөйү коомчулуктун 
талкуусуна коюлуп, көңүл чордонунда 
пластикалык таштандылар болду. Тилекке 
каршы, экологиялык маселелер экинчи 
планда калууда жана алар массалык маа-
лымат каражаттарында аз чагылдырылат. 
Мектептерде жана башка билим берүү 
мекемелеринде системалык экологиялык 
билим берүү жүргүзүлбөйт. Фестивальды 
өткөрүү бул бир жолку гана акция болуп 
саналбайт. уюштуруучулар аны жыл сайын 
өткөрүшүп, пластикалык таштандылардын 
кесепеттерин азайтуу үчүн шаарды жана 
жерди таза кармоо маданиятын максаттуу 
жайылтышууда.

«Таалим-Форум» коомдук фонду фести-
вальдын уюштуруучусу. Маалыматты 
фестиваль өткөрүү, документалдык 
фильмдер, плакаттык продукциялар, 
презентацияларды жана лекциялар-
ды, тегерек столдорду уюштуруу жана 

массалык маалымат каражаттарын тартуу 
аркылуу жайылтышат. Ошондой эле, жа-
ратылышты жана токой чарбасын коргоо 
мамлекеттик агенттиги менен кызматта-
шуу дагы ийгиликтүү болгон. агенттик 
иш-чараларды өткөрүүгө 50 миң сом 
бөлүп берген. Долбоордун ийгилиги анын 
айлана-чөйрөнү коргоо башкармалыгы 
менен болгон кызматташтык 2015-жылы 
да улантыла тургандыгында. Башкармалык 
шаарды жашылдандыруу, ирригация сис-
темаларын тазалоо жана ишембиликтерди 
өткөрүү боюнча студенттердин демилге-
лерин колдоого макулдук беришкен. 

«Өнүктүрүү саясаты институтунун» (DPI) 
«Жаштардын каржылык сабаттуулугу – 
өлкөнүн ийгилигинин фактору» деген 
долбоорунун алкагында Ысык-Көлдө 
каржылык сабаттуулук боюнча биринчи 
жаштар лагери «ФинБилимСити» муни-
ципалитетинин форматында уюштурулду. 
Лагерге Кыргызстандын мектептеринен 50 
катышуучу жана 10 педагог – кураторлор 
катышышты. Долбоордун максаты – жаш-
тарга каржылык сабаттуулук деңгээлдерин 
жогорулатуу жана жеке каржыны баш-
каруу боюнча билимдерди жайылтуу 
үчүн шарттарды түзүү; каржылык агартуу 
боюнча жергиликтүү аймактарда лидер-
лерди даярдоо. Бул долбоордун алкагын-
дагы ишмердүүлүктүн негизги жетишкен-
диктерине жайкы мектептин уникалдуу 
комплекстүү форматын түзүү кирет. 

Бул мектепти өткөрүүнүн жыйынтыгын-
да эксперттер сунуштарды даярдашып, 



31

«С
о

Ро
С-

кы
РГ

ы
ЗС

тА
Н

» 
Ф

о
Н

д
У 

20
14 ага «Жаштардын каржылык сабаттуулугу 

– өлкөнүн ийгилигинин фактору» деген 
аталыштагы тегерек столдун алкагында 
өткөрүлгөн талкуунун катышуучулары та-
рабынан кошумчалар киргизилген. Сунуш-
тар Кыргыз Республикасынын Билим берүү 
министрлигине, каржылык сабаттуулук 
боюнча улуттук концепцияны иштеп чыгуу 
боюнча жумушчу топторго, өкмөттүк эмес 
уюмдарга жана ММКга жиберилген. 

Долбоор Кыргыз Республикасында каржы-
лык сабаттуулук маселелеринин актуал-
дуулугун чагылдырып, окуучулар жана 
педагогдор каржылык сабаттуулукту жо-
горулатуу боюнча ишмердүүлүккө абдан 
кызыккандыктарын көрсөтүштү. Мектеп-
тер каржылык сабаттуулукту жогорулатуу 
боюнча ишмердүүлүктү улантууга даяр-
дыктарын билдиришти - окуу процессинин 
алкагында дагы (педагог-кураторлор мек-
теп окуучуларын окутушат) жана, ошон-
дой эле, «курбу-курбуга» деген окутуу 
форматында дагы (ыктыярдуу окуучулар 
өз теңдүүлөрүн жана кенже класстардагы 
окуучуларды окутушат) иштер жүргүзүлөт. 
Педагог-кураторлор каржылык сабаттуу-
лук боюнча семинарларды өз кесиптеш-
тери жана ата-энелер үчүн да уюштурууга 
даяр экендиктерин билдиришти. 

Колдоого алынган максаттуу долбоорлор 
жана өткөрүлгөн иш-чаралар тууралуу 
толук маалымат тиркемеде келтирилген.

 

1. «Экобаштык» 2014 фестивалынан сүрөт.
 Караколдогу «Кыялдан башта» долбоорунун 

катышуучулары.

2. «Шаардык демилгелер» КФсынын жетекчиси 

3. Шаардын мэри Кубанычбек Кулматов Бишкекте-
ги Урбан Форумдун иш-чараларына эки күн бою 
катышты.
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Жаштар Кемп жаштар үчүн жаңы 
мүмкүнчүлүктөрдү ачат: 
айбек Токтосунов, Кыргыз мамлекеттик 
техникалык университетинин студенти, 
Бишкектеги Jashtar Camp жаштар конфе-
ренциясына экинчи жолу волонтер катары 
катышып жатат. Жаш жигит графикалык 
дизайнга кызыгат, жеткиликтүү активдүү 
жашоо образын алып жүрөт, ошого кара-
бастан, ал өзүн ачып көрсөтүү жана өнүгүү 
жолдорун көргөн эмес. 

Был жылы Jashtar Camp 2014 конферен-
циясынын уюштуруучуларынан болгон 
«Жаштарды өнүктүрүү институту» коомдук 
бирикмеси жаш жигиттин потенциалын 
көрүп, айбекке бул иштин волонтерлору-
нун координатору болууну сунуштаган. 
айбек өзүнүн уюштуруучулук сапаттарын 
көрсөтүп, 10 волонтердон турган команда-
ны топтой алды жана алардын иш-чарага 
чейинки, анын жүрүшүндөгү жана андан 
кийинки иштерин уюштура алды. Мындан 
сырткары, айбекке дизайнер катары өзүн 
көрсөтүү да сунушу жасалып, ал фейсбукта 
кэмптин расмий баракчасы үчүн Jashtar 
Camp 2014 сынактык флайерин даярдаган. 
«Жаштарды өнүктүрүү институту» айбек-
ти графикалык дизайн боюнча жаштарга 
мастер-класс өткөрүү үчүн чакырышкан, 
андан улам айбекти дизайнер катары 
көптөгөн адамдар да таанышты. 

Jashtar Camp 2014 лагеринин алкагында 
жаш окумуштуулар жана дизайнерлер 
өзүлөрүнүн илим, бизнес жана дизайн 
чөйрөлөрүндөгү жетишкендиктерин 

кеңири коомчулукка көрсөтө алышты. 
Жаштар улуттук жана эл аралык спикер-
лердин лекцияларын угушуп, өзүлөрүнүн 
жеке өсүүлөрү үчүн жаңы жана кызыктуу 
маалыматтарды ала алышты. Jashtar Camp 
2014 өз долбоорлорун көрсөтүү, идеялар-
ды издөө, тажрыйба алмашуу, тарапташ-
тарды жана өнөктөштөрдү кароо аянтчасы 
болуп калды. Иш-чаранын катышуучула-
рынын айткандарынан назарыңыздарга 
тартуулайбыз. 

Лаура, Бишкектен: 
«Биринчи кезекте, чоң ыраазычылы-
гымды долбоордун уюштуруучуларына 
билдирем. Жаштарга өз максаттарын, 
каалоолорун жана кыялдарын талдоо-
го канчалык жардам бергениңиздерди 
да айтып болбойт. Өзгөчө, «Бизнес 
жана саясат жаштар үчүн» деген 
теманы баса белгилегим келет. Син-
гапурдан келген мейман эки өлкөнүн 
рынокторун салыштырып, түрткү 
берген видеороликтерди көрсөтүү 
менен катышуучулардын көпчүлүгүн 
таң калтырды.» 

аксана Кутубаева, Ош: 
«Биринчи жолу Ош шаарындагы 
Жаштаркемпке катышкам, мурунку 
жылдары бул иш-чарага олуттуу 
мамиле кылбаганыма абдан өкүндүм. 
Ушунчалык кыска убакыттын ичинде 
кабыл алуу үчүн көп сандагы маалымат 
берилди. Мага сессиялар кыска, ал эми, 
катышуучулар өтө көп болгондой 
сезилди. Чет элдик спикерлерден Яков 

Ф
о

к
ус



33

«С
о

Ро
С-

кы
РГ

ы
ЗС

тА
Н

» 
Ф

о
Н

д
У 

20
14 Федоров жана Донни Сит абдан жагыш-

ты. Алтынай Джумашеванын маалы-
матынан улам мен дебаттарга кызыга 
баштадым. Өтө керектүү нерсе экен, 
көрсө.»

Бекжан абдуллаев, Ош: 
«Баарынан да жылуу, демократиялык 
абал, уюштуруунун жогорку деңгээли 
жана спикерлердин профессионалдуу-
лугу кубандырды. Жаштаркемптен 
кийин көпчүлүк катышуучуларда 
жакшы жана терең маанидеги китеп-
ти окугандан кийинки абал сыяктуу 
абдан позитивдүү сезим, тандалган 
жолдун тууралыгына ишеним жана 
бул жолдо сен жалгыз эмес экендигиң 
жана жаныңда кокустан гана адамдар 
эмес, талкууларга ачык жана ар дайым 
даректүү жардам берүүгө даяр интел-
лектуалдар жана өз чөйрөлөрүндөгү 
профессионалдар бар экендигин 
түшүнүү пайда болду деп ойлойм. 
Бахадыр Кочкаров эң бир кызыктуу спи-
керлердин бири болгондугун белгилеп 
кетким келет.»

Жоомарт Оторбаев өткөрүлүп жаткан 
Jashtar Camp конференциясынын, ошондой 
эле, жаштардын өлкөнү өнүктүрүүгө каты-
шууларынын маанисин баса белгиледи.

«Өлкөнү андан ары куруу жана 
өнүктүрүү үчүн биз жаңы идеяларга, 
инновациялык чечимдерге, ачылыш-
тарга муктажбыз. Кыргызстандык-
тар демократиялуу өлкөдө жашоону 
чечишти. Демократиялык институт-

тарды түзүү кыйынчылыктар менен 
коштолот, бирок, жалпы аракет кылуу 
менен бизге ийгиликтерге жетишүүгө 
мүмкүн болот.»

КР Президентинин алдындагы Мамлекет-
тик башкаруу академиясынын студенттери 
эко-клуб ачышкан. анын лидери Каныбек 
землянский төмөндөгүлөрдү белгиледи: 

«Биз «Эко-Баштык» фестивалына 
катышкан соң, айтылган маселелерди 
көргөндөн кийин жана абал өтө начар 
экендиги тууралуу маселени талкуулоо 
процессине тартылгандан кийин биз-
дин клуб ачылды. Биз «Шаарды экологи-
зациялоо боюнча эң мыкты долбоордук 
сунуш» номинациясына катышып, 
пластик, айнек, кагаз жана тиричилик 
таштандыларын өз-өзүнчө бөлүп салуу-
чу контейнерлерди жасоо идеясы үчүн 
биринчи орунду ээледик. Биз өзүбүздүн 
видеоролигибизди дагы номинацияга 
киргизгенбиз, аны жаратуу маалында 
биз шаардык таштанды жайга барып, 
таштандылар чогулган аймактарды, 
алардын абалдарын көрүп апкаарып 
турдук. Бул бизди эмне жасай алабыз 
деген олуттуу кадам таштоого 
түрткү болду. Мындай акциялар абдан 
керек. Анткени алар маселелерди 
чечүүгө стимул берет».
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ЭРКИнДИГИ» 
программасы
Санариптик берүүгө өтүүгө колдоо 
көрсөтүү.
2014-жыл Кыргызстанды санариптик 
телерадиоберүүгө өтүүгө даярдоодогу 
эң маанилүү жыл болду, анткени, келе 
жаткан жылы өлкө ага толугу менен өтүшү 
керек. анткен менен, рыноктун бардык 
негизги катышуучуларына мобилдешүү 
жана көп нерсени жасоо зарыл болгон, 
себеби, 2014-жылдын башында өлкө 
санариптик берүүгө өтүү боюнча мам-
лекеттик программаны ишке ашырууда 
бир топ артта калган. Бардык кызыккан 
тараптар менен тыгыз иш алып баруу 
жана алардын катышуусу менен Про-
грамма санариптештирүүнүн маанилүү 
багыттарын жакшыртууга көмөк көрсөттү. 
Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын 
«Телерадиоберүү жөнүндө», «Лицензиялоо 
жөнүндө» жана «Электрондук жана почта 
байланыштары жөнүндө» мыйзамдары-
на өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн талкуу 
аянтчалары түзүлдү. Жыйынтыгында 
жеке сектордун, жарандык коомдун жана 
мамлекеттин позицияларын эске алган 
санариптик берүүгө өтүү боюнча макулда-
шылган мыйзам долбоору кабыл алынды. 
Мыйзам долбоору Парламенттин про-
филдик комитетине жиберилди. «Сорос - 
Кыргызстан» Фонду бул багытты колдоого 
алды, анткени, теле көрүүчүлөрдүн укук-
тарын сактоо менен санарипке өтүүнүн 

ачык жана этаптык процессинин мыйзам-
дуу механизмдерин түзүү ачык коомду 
өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. 

2014-жылы өлкөдө КР санариптик берүүгө 
өтүү менен байланышкан абалга биринчи 
полистик анализ жүргүзүлүп, жарыкка 
чыкты жана анда эксперттердин, юрист-
тердин жана жарандык коомдун практика-
лык сунуштары берилди. Программанын 
колдоосу менен телеканалдардын соци-
алдык пакетти калыптандыруу шарттарын 
тактоого, телеканалдарды техникалык 
жактан жаңыртуу боюнча иш-чаралардын 
планын иштеп чыгууга,  улуттук аудиови-
зуалдык продукцияны өндүрүүгө мамле-
кеттик заказ системасын киргизүү үчүн 
шарттарды аныктоого, аймактык теле-
каналдарга жабдыктарды ачык жана өз 
убагында сатып алууларды жүргүзүүгө 
көмөк көрсөтүүгө,  телевизиондук рынок 
боюнча изилдөө жүргүзүүнү баштоого 
мүмкүн болду. ал эми, телевизиондук 
рынокту изилдөө өз кезегинде Кыргыз 
Республикасында телерадиоберүүнү 
өнүктүрүү концепциясынын негизин 
түзөт. Мындан сырткары, жеке, коомдук 
жана мамлекеттик көрсөтүүчүлөрдүн 
50 өкүлү редакциялоо, жаңылыктарды 
берүү жана аз бюджеттик программалоо 
боюнча мастер-класстардан өтүү аркылуу 
өзүлөрүнүн санариптик телерадиоберүүгө 
өтүү менен байланышкан потенциалын 
жогорулата алышты. Сентябрь айында 
программа социалдык медиада санарип-
тик телерадиоберүүгө өтүү маселелери 
тууралуу маалыматтык кампанияны 
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баштады. ал кыргызстандыктардын 
санариптештирүүгө болгон жогорку кы-
зыккандыктарын, бул темада талкуулоону 
жана алуучулар, форматтар жана про-
граммалар жөнүндө маалыматты жайыл-
тууга жардам берүүнү каалагандыктарын 
көрсөттү. 2014-жылдын декабрь айына 
чейинки убакта SMM кампаниясынын 
камтуусу 55 миң колдонуучуну түзүп, анын 
ичинен, 11 миң колдонуучулар активдүү 
болгон.

азыркы учурда мамлекеттик програм-
маны ишке ашыруу үзгүлтүксүз жүрүп 
жатат – 2014-жылы ноябрда жер бетиндеги 
санариптик телекөрсөтүү текшерүү фор-
матында бериле баштады, бир операторго 
бириккен бардык жеке көрсөтүүчүлөргө 
эки мультиплекс акысыз түрдө бөлүнгөн, 
техникалык жаңылоо үчүн мамлекеттик 
каналдарга каражаттар берилген, про-
граммалардын социалдык пакети жөнүндө 
Токтом кабыл алынган жана өлкөнүн 
тарыхында биринчи жолу ТВ контентти 
өндүрүүгө тендер өткөрүлгөн. 

Массалык маалымат каражаттарын-
дагы көп түрдүүлүк.
Программа акыркы беш жылдан бери мас-
салык маалымат каражаттарындагы көп 
түрдүүлүк, толеранттуулук, көп тилдүүлүк, 
коомду массалык маалымат каражатта-
ры аркылуу чыр-чатактардан кийинки 
калыбына келтирүү маселелерине өзгөчө 
көңүл буруп келет. Бул темага көңүл буруу 
2010-жылы июнь айындагы трагедиялык 
чакырыктардан улам күчөтүлгөн, ал азыр-

кы күнү дагы актуалдуу бойдон калууда. 
2014-жылы Программа КР Президенттик 
аппаратынын деңгээлинде этнос аралык 
мамилелерди өнүктүрүү жана улуттук 
биримдикти чыңдоо Концепциясын медиа 
жана кыргыз тилинин бириктирүүчү ролун 
өнүктүрүү бөлүгүн ишке ашырууга көмөк 
көрсөттү. Тактап айтканда, массалык 
маалымат каражаттарынын, мамлекеттин 
жана коомдун жарандык өзгөчөлүктү, көп 
тилдүүлүктү жана тынчтыкты орнотууну 
өнүктүрүүдөгү ролун ар түрдүү тарап-
тардын катышуусунда талкуулоо боюнча 
дискуссиялык аянтчалар уюштурулду. 
«Көп түрдүүлүк аркылуу Кыргызстандын 
туруктуу өнүгүүсүнө карай» деген ата-
лыштагы эл аралык форум 2014-жылы 
ноябрда 60тан ашык катышуучуну топто-
ду – этникалык жана тил саясатын ишке 
ашыруу үчүн бийликтин жооптуу мамле-
кеттик органдарынын, Ош, Жалал-абад, 
Талас облустук, Түп аймактык массалык 
маалымат каражаттарынын жана жа-
мааттык мультимедиа-борборлорунун, 
эл аралык жана коомдук уюмдардын 
өкүлдөрү, илимпоз-лингвисттер, ис-
кусство ишмерлери, мамлекеттик тилди 
үйрөтүү боюнча инновациялык методи-
каларды жана интернет-технологияларды 
иштеп чыгуучулар. Грузиялык коомдук 
телекөрсөтүүчүнүн ар түрдүү этникалык 
жамааттардын тилдериндеги контентти 
өнүктүрүү жана көп түрдүүлүк маселе-
лерин өлкөнү комплекстүү өнүктүрүү 
милдетине камтуу боюнча тажрыйбасы 
өтө кызыктуу жана үлгүлүү болду. 
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жергиликтүү массалык маалымат кара-
жаттарынын көп түрдүүлүктү чагылдыруу 
потенциалын жогорулатууну улантууда, 
ошондой эле, улуттук сынактар аркылуу 
бул темадагы контентти чыгарууга колдоо 
көрсөтөт. Ошентип, акыркы жыл аралы-
гында борбордук жана аймактык ММКдын 
30га жакын өкүлдөрү көп түрдүүлүк жана 
мультимедиа боюнча репортаж жасоо 
көндүмдөрүн жакшыртышты. Програм-
манын колдоосу менен көп түрдүүлүк, 
тынчтыкты орнотуу, көп тилдүүлүк жана 
кыргыз тилинин бириктирүүчү ролу туу-
ралуу ар кандай форматтагы 200дөн ашык 
репортаждар даярдалып, ТВ, радио эфир-
лерде жана басмаларда жайгаштырылды. 

КТРКны реформалоо.
«Сорос-Кыргызстан» Фондунун «Маа-
лымат эркиндиги» Программасы Кыр-
гызстанда коомдук телевидениени 
өнүктүрүүгө көмөк көрсөтөт жана 
Кыргыз Республикасынын Коомдук 
телерадиоберүү корпорациясынын ко-
омдун, башкача айтканда, көрүүчүлөрдүн 
талаптарына жооп берген чыныгы ко-
омдук канал катары калыптанышы үчүн 
методикалык, техникалык жана консуль-
тациялык жардам берет. ал эми, талаптар 
ачык коомду өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүк 
берет. 2014-жыл Коомдук телерадиоберүү 
корпорациясын практикалык түрдө 
реформалоонун эң маанилүү жылы болуп 
калды. Эки жыл бою Программа КТРК 
жана эл аралык өнөктөштөр менен бирге 
көз карандысыз эл аралык аудиттерди 

жүргүздү – каржылык, башкаруучулук, 
техникалык, менеджменттик аудиттер. 
аудиттер КТРКнын саясий, каржылык 
жана редакциялык көз карандысызды-
гына жеткирүүнү көздөгөн толук камдуу 
реформаларды ишке ашырууга тоскоол 
болгон системалык маселелерди анык-
тоого жардам берди. аудиттердин сунуш-
тарына таянуу менен, Программа КТРКга 
бир нече негизги багыттарда колдоо 
көрсөттү, тактап айтканда, реформанын 
юридикалык аспектилери, КТРКнын 
алдындагы Республикалык билим берүүчү 
медиа-борбор аркылуу репортерлор-
дун жана редакторлордун потенциалын 
жогорулатуу, КТРКнын байланыш бөлүмүн 
калыптандыруу, корпорациянын комму-
никациялык стратегиясын иштеп чыгуу, 
ошондой эле, документтерди электрон-
дук түрдө иштетүү системасын түзүү 
аркылуу башкаруунун ички механизмде-
рин жөнгө салуу жана иш процесстерин 
оптималдаштыруу. 
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Ачык билим берүү ресурстарын 
илгерилетүү.
«Сорос-Кыргызстан» Фонду «ачык би-
лим берүү ресурстары» деген түшүнүктү 
кеңири колдонууга жана жайылтууга 
киргизүү менен Кыргызстандагы билим 
берүү ресурстарынан эркин жана акысыз 
пайдалануу идеясын коомчулуктун бардык 
деңгээлдеринде активдүү колдогон жана 
стимулдаштырган биринчи уюм болуп 
калды. «Маалымат эркиндиги» Програм-
масы мамлекеттин же демөөрчүлөрдүн 
каражаттарынын эсебинен иштелип чык-
кан билим берүүчүлүк контентти эркин 
колдонууга жана кайра иштетүүгө кепил-
дик берген ченемдик-укуктук базаларды 
иштеп чыгуу жана ишке киргизүү боюнча 
процесстерди мамлекеттин деңгээлинде 
жигердүү колдогон. Бул үчүн ачык билим 
берүү ресурстары боюнча кеңири коом-
дук талкуулар, анын ичинде, биринчи 
аймактык Борбор азиялык конференция 
өткөрүлүп, ал коомчулуктун, мамлекет-
тик атка минерлердин, депутаттардын 
көңүлүн санариптик билим берүү контен-
тин жайылтуу маселесине, мамлекеттик 
тилдеги билим берүү материалдарынын 
сапатына жана орто мектептердеги ки-
тептерге болгон автордук укуктарга ж.б. 
бурдурган. Жыйынтыгында Кыргызстанда 
ачык билим берүү ресурстарынын Концеп-
циясы иштелип чыккан, ошондой эле, ачык 
билим берүүнү, илимди жана маданиятты 
өнүктүрүүгө өбөлгө түзүүчү идеяларды 
илгерилетүү жана долбоорлорду ишке 
ашыруу максаттарында кызматташтыкты 
жана өнөктөштүктү өнүктүрүү үчүн «ачык 

билим берүү үчүн коалициясы» түзүлгөн. 
ачык билим берүү ресурстарын 
өнүктүрүүнүн жана таркатуунун алка-
гында ачык билим берүү ресурстарын 
ар бир жогорку окуу жайдын алкагында 
өнүктүрүү боюнча өлкөнүн жогорку окуу 
жайларынын арасында дагы гранттык сы-
нактар өткөрүлгөн. Биздин жогорку окуу 
жайларда өтө көп уникалдуу жергиликтүү 
контент иштелип чыгат, бирок ал матери-
алдарды саналуу гана адамдар колдоно 
алышат. 2015-жылдан баштап 5 жогорку 
окуу жайларда жоболор киргизилип, ага 
ылайык бул жогорку окуу жайлардын 
мугалимдери жана кызматкерлери иштеп 
чыккан нерселердин баары ачык лицен-
зия боюнча басылып чыгат жана эркин 
колдонууда болот. Бул биринчи кезекте, 
жогорку окуу жайлар тарабынан иштелип 
чыккан материалдардын сапатын көтөрөт, 
демек, иштеп чыгуучулардын өзүлөрүнүн 
дагы жоопкерчиликтерин жогорулатат. Бул 
дистанттык билим берүүнү өнүктүрүүгө 
жана студенттердин өз билимдерин жого-
рулатууга да өбөлгө түзөт. 

Билимдерди эркин таркатуу идеясы КР 
Жогорку аттестациялык комиссиясы, КР 
улуттук китепканасы жана Кыргызстан-
дын электрондук китептер ассоциациясы 
сыяктуу алдыңкы  илимий жана маданий 
мекемелер тарабынан дагы активдүү кол-
доого алынган. ачык колдонуу саясатынын 
алдыңкы колдоочуларынан болуу менен 
алар илимий жана билим берүүчүлүк 
китептерди, толук текст түрүндөгү кан-
дидаттык жана доктордук диссерта-
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материалдарды ж.б. санариптештирүү, 
интернетте эркин жана акысыз жайгашты-
руу боюнча долбоорлорду башташты. 
«Сорос-Кыргызстан» Фонду тарабынан 
ачык билим берүү ресурстарын сактоочу 
жайды КР улуттук китепканасынын база-
сында түзүү боюнча колдоого алынган дол-
боор санариптик китептердин электрон-
дук сактагычын түзүү жана Интернет 
аркылуу алардын эркин колдонулушун кам-
сыз кылуу жолу аркылуу улуттук мурасты 
сактоо боюнча ири социалдык долбоордун 
бир бөлүгү болуп саналат. 

Электрондук окуу китептерин иштеп 
чыгуу жана ишке киргизүү. 
Билимдин жеткиликтүүлүгү бардык ачык 
коомдун негизги принциптеринин бири 
болуп саналат. Жаңы технологиялар 
билимдерди түзүүнүн жана таркатуунун 
жаңы мүмкүнчүлүктөрүн берет: сана-
риптик мектеп окуу китептерин, илимий 
изилдөөлөрдү жана укуктук маалымат-
тарды. Мындай демилгелердин багытта-
рынын бири «Ачык билим берүү ресурста-
ры» кыймылы болуп эсептелет (ООР/OER, 
Open Educational Resources). ал мамлекет-
тик же демөөрчүлүк каражаттардын эсе-
бинен иштелип чыккан билим берүүчүлүк 
контентти эркин колдонууну же кайра 
иштетүүнү камсыз кылат. ачык билим 
берүү ресурстары саясатын киргизүү жал-
пы билим берүүчүлүк китептерин жана 
окуу китептерин санариптештирүү про-
цесстерин жеңилдетүүгө, электрондук 
китептерди түзүүгө, жаңы маалымат тех-
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нологияларынын жардамы менен эркин 
таркатылуучу мектеп жана университет-
тер үчүн мультимедиалык материалдарды 
иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет.  

Электрондук китептерди бардык мүмкүн 
болгон ыкмалар менен, анын ичинде 
Интернет аркылуу да бардык жерге 
таркатуу ачык билим берүү ресурстары 
демилгесинин эң башкы милдеттери-
нин бири болуп саналат. аны менен 
бирге эле, окутуучулар жана окуучулар 
өздөрү көнүп калган кагаз түрүндөгү окуу 
адабияттарын же алардын санариптик 
көчүрмөлөрүн колдонууну өз алдынча 
тандоого мүмкүнчүлүк алышат. Электрон-
дук окуу көрсөтмөлөрүнүн айырмалан-
ган өзгөчөлүктөрү алардын аң-сезимди 
кеңейтип жана окуу процессин иннова-
циялык чечимдер менен жөнөкөйлөткөн 
интерактивдик жана мультимедиалык 
курамы болгондугунда.  Программа 
ачык лицензиянын алдында биринчи 
электрондук (интерактивдик) китептерди 
чыгаруу, интерактивдик окуу китептер 
жана электрондук китептер үчүн ре-
дакторду иштеп чыгуу аркылуу билим 
берүүнү модернизациялоого өзүнүн са-
лымын кошту. Редактор авторлорго жана 
мугалимдерге өз электрондук китептерин 
программисттерди катыштырбастан өз  
алдынча түзүү мүмкүнчүлүгүн берет. Бул 
редактордун негизинде 7-класс үчүн кыр-
гыз тили боюнча биринчи электрондук 
китепти иштеп чыгуу сыналып, ага китеп-
тин авторлору жана программисттердин 
тобу катышышкан. Китеп, ошондой эле, 

Бишкектеги  №12 окуу-тарбия комплекси 
мектеп-гимназиясынын 7-классындагы 
окуучулар тарабынан сыноодон 
өткөрүлгөн.  

Ачык программалык камсыз-
доону жана ачык маалыматтарды 
өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү.
«ачык маалыматтар» долбоору мамле-
кеттик маалыматтарды ачык колдонууну 
камсыз кылууну максат кылып алган. Көз 
карандысыз мобилдик тиркемелерди 
иштеп чыгуучулар ал маалыматтарды кол-
донуу менен өз кызматтык тейлөөлөрүн 
түзө алышат. Кыргызстанда мамлекеттик 
органдар акыркы бир нече жылдардан 
бери маалыматтарды электрондук түрдө 
чогултуу процессинин үстүндө иш алып 
барышууда. Жеке программа иштеп 
чыгуучулар менен туура иш алып барууда 
жарандар үчүн кызыктуу жана пайдалуу 
сервистерди түзүү үчүн ал маалыматтарды 
колдонууга мүмкүн болмок. андан дагы, 
маалыматтарды иштеп чыгуучулар жана 
керектөөчүлөр иштеп чыгууга кеткен чы-
гымдарды өзүлөрүнө алгандыгы маанилүү 
болуп саналат. 

«Сорос-Кыргызстан» Фонду бул демилге-
де маанилүү орун ээлей, анткени, ал Open 
Government жана Open Data чөйрөсүндөгү 
мамлекеттик саясаттардын түздөн-түз 
кызыккан аткаруучуларынан болгон 
жарандык активисттер менен тикелей 
иш алып барат. Фонддо бул багытта бир 
катар социалдык долбоорлорду тез 
ишке киргизүү үчүн бардык каражаттар 



41

«С
о

Ро
С-

кы
РГ

ы
ЗС

тА
Н

» 
Ф

о
Н

д
У 

20
14 бар. 2014-жылы ноябрда «Маалымат 

эркиндиги» Программасы Дүйнөлүк 
Банктын (группы ICT Global Practice), 
Буунун өнүктүрүү программасынын, 
Open Data Institute (Лондон) жана Open 
Data Partnership for Developing countries 
(http://theodi.org/odp4d) өкүлдөрү менен 
биргеликте Бишкекте ачык маалыматтар 
күндөрүнүн алкагында маалыматтарды 
иштеп чыгуучулардын бейформал жолугу-
шууларын өткөрүшкөн. Жолугушуулардын 
катышуучулары программалык камсыз-
доону иштеп чыгуучулар, журналисттер, 
дизайнерлер жана жарандык активист-
тер болушуп, алар эл аралык эксперттер 
менен болгон маектешүүнүн жүрүшүндө 
«ачык маалыматтарды» Кыргызстанда 
өнүктүрүү боюнча андан аркы пландарды 
талкуулашкан. 
акысыз программалык продуктулардан 
эркин колдонуу идеясы академик М. 
Миррахимов атындагы улуттук кардио-
логия жана терапия борборунун ички 
процесстерин автоматташтыруу боюнча 
долбоордун алкагында ишке ашырылган. 
Ошентип, мисалы, электрондук жазуулар-
ды жана врачка кезекке турууну киргизүү 
белгилүү бир врачтарга жазылуу маалын-
дагы коррупциялык схемаларды (кассадан 
тышкары төлөө, тааныштык боюнча жазы-
луу) азайтууга мүмкүндүк берген. Бейтап-
тарды лабораториялык изилдөөлөрдөн 
өткөрүүнү автоматташтыруу врачтардын 
оорулуу адамдарды врачтар үчүн бонустук 
системаны колдонгон кымбат жеке менчик 
лабораторияларга жиберүүлөрүн токтотту. 

Сөз эркиндигин жана 
Интернетти коргоо.
Маалыматтык коммуникациялык техно-
логиялар чөйрөсүндөгү жана Интернет 
эркиндигин коргоо боюнча мыйзамдарды 
жакшыртуу программанын эң негиз-
ги багыттарынын бири болуп саналат. 
«Сорос-Кыргызстан» Фондунун 2014-2017-
жж. каралган Стратегиясынын алкагында 
«Маалымат эркиндиги» Программасы 
өнөктөштөрдүн өнөктөштүк долбоорло-
руна колдоо көрсөтөт: «Медиа Полиси 
Институту» коомдук фондунун салттык 
массалык маалымат каражаттарынын сөз 
эркиндигин коргоо боюнча долбоору 
жана «Интернет саясатындагы жарандык 
демилгелер» коомдук фондунун санарип-
тик укуктарды жана Интернет эркиндигин 
коргоо чөйрөлөрүндөгү долбоору. Про-
грамманын негизги милдети – жарандык 
сектордун медиа-саясатындагы мыйзам-
дык жана жөнгө салуучулук реформалар-
ды стимулдаштыруу процессине катышуу-
суна колдоо көрсөтүү, анткени, ал ачык 
жөнгө салууну, атаандаштыктын болушун, 
жарандардын телекоммуникациялык 
кызматтардан жана маалымат ресурста-
рынан эркин жана коопсуз пайдалануусун 
камсыз кылат.

Интернетти өнүктүрүү, Интернет эркин-
дигин жөнгө салуудан коргоо, маалымат 
технологияларын колдонуу чөйрөсүндө 
саясатты өнүктүрүү алкагында Интернет 
саясатындагы жарандык демилгелер коом-
дук фондунун институционалдык гранты 
дагы OSI - Лондон тармактык програм-
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масы тарабынан кошумча каржыланат. 
Персоналдык маалыматтарды коргоого, 
интернет-цензураны алдын алууга, ошон-
дой эле, тренингдерди өткөрүү жана укук 
коргоо уюмдарына маалымат коопсуздугу 
маселелери боюнча колдоо көрсөтүүгө 
өзгөчө басым жасалат. 

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун «Маа-
лымат эркиндиги» Программасынын 
колдоосу менен 2014-жылдын ичинде 
мыйзамды жакшыртуу, жер бетиндеги 
эфирдик көрсөтүү телеканалдарынын 
социалдык пакетин калыптандыруу 
үчүн шарттарды аныктоо, телерадио 
уюмдарынын материалдык-техникалык 
базаларын модернизациялоо боюнча 
техникалык иш-чаралардын планын 
иштеп чыгуу, учурда иштеп жаткан жеке 
телерадиоберүүчүлөрдүн санариптик фор-
матка өтүүлөрү үчүн жагымдуу шарттарды 
түзүү, КР «Мамлекеттик сатып алуулар 
жөнүндө» Мыйзамына ылайык улуттук 
аудиовизуалдык продукцияларды чыгаруу-
га мамлекеттик заказ системасын киргизүү 
багыттарында көптөгөн иштер аткарылды. 

«Сиздердин Программа менен кыз-
матташуунун башкы жыйынтыгы – бул 
атаандаштыкты сактоо менен рыноктун 
өнүгүшүнө таасир бере турган маселелер-
дин кеңири спектри боюнча мамлекеттик 
органдын өкүлү катары КР Маданият, маа-
лымат жана туризм министрлиги менен 
жеке жана коомдук уюмдардын ортосун-
дагы кызматташтыкты жөнгө салуу болду» 
- айнура Темирбекова, Кыргыз Республи-

касынын маданият, маалымат жана туризм 
министринин орун басары.

Мектептеги окуу китептерине болгон 
автордук укуктар мамлекетке тиешелүү 
болушу керектиги жөнүндө электрондук 
китептерди иштеп чыгуу зарылчылыгы 
тууралуу маселе келип чыкканда гана 
айтыла башталды. албетте, электрондук 
китептерди чыгаруудан гонорар алуу 
өтө татаал экендиги айдан ачык, антке-
ни, аларды көчүрүүнү жана таркатууну 
көзөмөлгө алуу дээрлик мүмкүн эмес. 
Билим берүү жана илим министрлигинин 
«Маалымат эркиндиги» программасы 
менен биргелешип жүргүзгөн юридикалык 
аудит дээрлик бардык автордук укуктар 
басмаканаларга же китептердин автор-
лоруна таандык экендиктерин көрсөттү, 
ал эми бул КР билим берүү жана илим ми-
нистрлиги китептерди сканерден өткөрүп, 
алардын электрондук көчүрмөлөрүн 
Интернетке чыгарганга да укугу жок де-
генди түшүндүрөт. автордук укук боюнча 
юристтер-эксперттердин тобу ачык билим 
берүү ресурстарын илгерилетүү боюнча 
долбоордун алкагында бир катар ченем-
дик документтерди даярдашты. ага ылай-
ык, 2014-жылдын ноябрь айынан баштап 
мектептеги окуу китептерине болгон 
автордук укуктар министрликке тиешелүү 
болуп калат. 2014-жылдын аягында 25 окуу 
китептерине эки тендер өткөрүлгөн, эми 
аларды Интернет аркылуу эркин таркатуу 
гана эмес, ошондой эле, алардан элек-
трондук китептерди да чыгарууга мүмкүн 
болот. «Бул ченемдик документтер бизге 
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бир көйгөйлүү маселелердин бири болгон 
окуу китептеринин тартыштыгын чечүүгө 
мүмкүндүк берет. 

азыркы учурда көпчүлүк мектеп окуучула-
рынын өзүлөрүнүн компьютерлери жана 
смартфондору бар, демек, аларды окутуу 
үчүн китептин санариптик гана версиясы 
жетиштүү болот. Бул жадагалса ыңгайлуу 
дагы, бир нече оор китептерди ар күн сай-
ын мектепке көтөрүп баруунун кажети да 
жок болот» – дейт билим берүү министри 
Эльвира Сариева «7-класс үчүн кыргыз 
тили» электрондук китебинин презента-
циясында. 

«Маалымат эркиндиги» программасынын 
колдоосу менен түзүлүп чыккан биринчи 
электрондук окуу китеби билим берүү 
чөйрөсүндөгү реформа боюнча бир катар 
узак мөөнөттүү иштерде маанилүү роль 
ойноду. ага биринчилерден болуп ишенбе-
стик пайдубалын бузууга жана мугалимдер 
менен башка китептердин авторлорунун 
сын пикирлерин угууга, көптөгөн мифтер-
ди жокко чыгарууга туура келди жана ал 
министрликтин кызматкерлери үчүн жаңы 
максаттарды коюп берди. «Биз окуу китеби-
нин авторлорун - Тамара абылкасымованы, 
Самару Саадатбек кызын жана программист-
тер тобунун жетекчиси алексей Щедринди 
уникалдуу долбоор үчүн Өкмөттүн ардак 
грамотасы менен сыйлоого киргиздик» – 
деп билдирди Кыргыз Республикасынын 
билим берүү жана илим министрлигинин 
адиси Чынара Курбанова. 

 

1. www.format.kg сайтынын түзүүчүсү Эрнист 
нурматов «Көп түрдүүлүк аркылуу Кыргызстанды 
туруктуу өнүктүрүүгө» конференциясында өзүнүн 
долбоорун көрсөтүүдө.

2. «Сорос-Кыргызстан» Фондунун «Маалымат 
эркиндиги» программасынын менеджери Элина 
Каракулова, Кыргызстанда Ачык Маалыматтардын 
Күндөрүнүн алкагында формалдуу эмес жолугушууну 
ачууда.

3.  Исфана шаарындагы «лейлектин жаштары» 
«Маалыматтык-технологиялык билим берүү борбору» 
КБсынын долбоору боюнча акыркы жолугушуудан сүрөт.



Билим берүү 
программасы

2014
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программасы

Бүгүнкү күнгө карата республикада 18 
жашка чейинки 26 миң мүмкүнчүлүгү 
чектелген балдар жашашат. Өлкөнүн эл 
аралык келишимдердин жана улуттук 
мыйзамдардын, анын ичинде КР «Ден-
соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген 
жактардын укуктары жана кепилдиктери 
жөнүндө» мыйзамынын алкагында алган 
милдеттерине карабастан, мүмкүнчүлүгү 
чектелген балдардын муктаждыктары иш 
жүзүндө толук камдуу канааттандырылган 
эмес, анын ичинде билим алуу чөйрөсү да 
бар. акыркы эсептөөлөр боюнча респу-
бликада ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 
чектелген балдардын болгону 17% гана 
билим берүү системасы тарабынан кам-
тылган, ал эми калган 83% балдар төмөндө 
келтирилген бир катар туура эмес фактор-
лордон улам мындай укуктан кол жуушкан:

өз убагында аныктоо жана кийлигишүү 
максатында балдардын өнүгүүсүнөн артта 
калуулары боюнча диагностиканы эрте 
коюудагы чектелген потенциал;

инклюзивдик тажрыйбаны мектепке чейин-
ки жана мектепте билим берүү процессине 
эффективдүү киргизүү үчүн билим берүү 
системасынын потенциалы жеткиликсиз;

өлкөдө социалдык маселелерди чечүүдө 
мультидисциплинардык мамиле жасоо 

колдонулбайт. Тактап айтканда, саламат-
тыкты сактоо министрлиги, социалдык 
өнүктүрүү жана билим берүү министрлик-
тери сыяктуу түзүмдөрдүн иштеринде 
«дал келбестиктер» бар, ошондой эле, 
жарандык сектор менен да өз ара байла-
ныш жок;

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун Билим 
берүү программасы ден соолугунун 
мүмкүнчүлүгү чектелген жана башка 
өзгөчө муктаждыктары бар балдар 
үчүн билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн 
жакшыртууга багытталган демилгелерге 
колдоо көрсөткөн. 

Программанын негизги аракеттери мамле-
кеттик органдардын, жарандык сектордун 
жана билим берүү уюмдарынын ресурста-
рын бириктирүүгө багытталган бир катар 
иш-чараларды максаттуу каржылоо үчүн 
долбоорду иштеп чыгууга жумшалган. 
анын максаты Кыргыз Республикасында 
инклюзивдик билим берүүнүн моделин 
иштеп чыгуу жана пилоттоштуруу боюнча 
милдеттерди ишке ашыруу болуп саналат. 

2014-жылы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 
чектелген балдар үчүн билим берүүнүн 
жеткиликтүүлүгүн жакшыртуунун үстүндө 
иштеген, балдарга жана алардын ата-
энелерине төмөндөгү маселелер боюнча 
тикелей  кызматтарды көрсөткөн уюмдар 
үчүн каржы бөлүүгө сынак өткөрүлгөн:
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• тобокел топторундагы балдардын 
билим алууга болгон маселелерин 
чечүүдө мектептердин жана коом-
чулуктардын аракеттерине колдоо 
көрсөтүү;

• көчө балдарын мектепке кайтаруу;
• мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарды 

жалпы билим берүү мектептеринде 
интеграциялоого колдоо көрсөтүү;

• инклюзивдик мамиленин прин-
циптерин билим берүү саясатынын 
жана практикасынын деңгээлинде 
бекемдөө;

• коомдун инклюзия маселелери 
боюнча маалымдуулук деңгээлин 
жогорулатуу, өзгөчө, бул катего-
риядагы балдарга өз маалында 
жана квалификациялуу колдоо алуу 
мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө ата-
энелердин маалымдуулугун көтөрүү.

Ошондой эле, «Сорос-Кыргызстан» Фонду 
кеңири маанидеги социалдык интеграция 
жана социалдык инклюзия маселелерин 
чечүүнү көздөгөн бир катар демилгелер-
ди колдоого алган. Бул багыттын алкагын-
да жарандык коомдун жана мамлекеттик 
органдардын Кыргыз Республикасында 
көп тилдүү билим берүү системасын 
түптөөгө багытталган демилгелерине 
колдоо көрсөтүлдү. Демилгелер коомду 
интеграциялоо жана бириктирүү жана 
республиканын көп тилдүү билим берүү 
системасын колдоо каражаты катары 
каралат. 

Максаты уюштуруучулук, окутуучулук-
методикалык жана адам ресурстарын 
мектептерде туруктуу достук мамиледеги 
чөйрөнү өнүктүрүү үчүн мектептердин 
деңгээлинде чыр-чатактарды алдын-алуу 
жана ата-энелердин, окуучулардын жана 
мугалимдердин аракеттерин, ошондой 
эле, жергиликтүү коомчулуктардын 
деңгээлинде жакшы кошуналык ма-
милелерди консолидациялоого көмөк 
көрсөтүү үчүн багытталган долбоор дагы 
колдоо тапкан. Ишке ашырылып жаткан 
долбоордун негизги себеби чөйрөнү жак-
шыртуу боюнча окуучулардын, мугалим-
дердин жана ата-энелердин биргелешкен 
иш-аракеттерин ар түрдүү этникалык 
жамааттардын өкүлдөрүнүн ортосундагы 
өз ара жакшы мамилелерди калыптанды-
руу шарттары катары көрсөтүү.
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рилген мектептин базасында аутизм-
ден жабыркаган балдар үчүн пилоттук 
АВА классын түзүү».
Максаты: оор жана орто формалардагы 
аутизмден жабыркаган балдар үчүн №34 
адистештирилген мектептин базасында  
жүрүм-турумду  колдонмолук талдоо 
багытындагы биринчи классты түзүү жана 
«жүрүм-турумду  колдонмолук талдоону 
(аВа - терапиясын)» окутуунун базалык 
модели катары колдонуу.

айдай Иманкулова, 7 жаштагы 
Рабиганын апасы:

Эксперименталдык АВА-классын ач-
канга чейин менин балам аутизмден 
жабыркаган балдар үчүн «Кармашкан 
кол» борборунан кийин кайда барып 
окуйт деген суроо берип жүрдүм. Өз 
убагында мага ылайыктуу бала бакча 
табуу оорго турган, анткени, өзгөчө 
баланы адатта жамаатка кабыл 
алышпайт, ал эми, мектепке баруу 
үчүн балдарга коюлган талаптар 
андан дагы жогору. 

Бир нече үй-бүлөлөрдүн аутизмден 
жапа чеккен балдары үйдө каралууда. 
Мектепке окуу үчүн алар ар кандай 
себептерден улам кабыл алынган 
эмес, биринчи кезекте, мындай 
балдар менен иштөө боюнча билими 
жана тажрыйбасы бар адистердин 
жоктугу. Мындай айласыз изоляцияда 
кармоо андан чоң маселелерге алып 

Ф
о

к
ус
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келет: бала академиялык билим 
алуу мүмкүнчүлүктөрүнөн гана 
айрылбастан, эң алды, ал өзүнүн 
теңтуштары жана башка улуу 
адамдар (өз үй - бүлөсүнөн тышкары) 
менен сүйлөшүүдөн, өз алдынчалуулук 
көндүмдөрүнөн жана социалдык жак-
тан кабыл алынган жүрүм-турумдан 
артта калат. Ошондуктан, «Сорос-
Кыргызстан» Фонду биздин уюмдун 
жетекчилигинин аутизмден жабыр-
каган 6 бала үчүн Бишкек шаарындагы 
№34 адистештирилген мектептин 
базасында  ресурстук классты ачуу 
боюнча идеясын жана долбоорун кол-
доого алганда долбоордун бенефициар-
лары - менин баламдын жана башка 
балдардын - жакшы мүмкүнчүлүктөрү 
пайда болгонуна абдан кубандым. 

 Долбоордун уникалдуулугу анын 
аутизм менен жабыркаган балдар-
ды окутуу үчүн алдыңкы орундагы 
өлкөлөрдүн эң жакшы тажрыйбала-
рын колдонгондугунда болуп саналат. 
Мисалы, ар бир окуучунун өзүнүн про-
грамманы жана башка балдар менен 
мамиле түзүүнү үйрөнүүгө жардам 
бере турган, класста жана мектепте 
өзүн алып жүрүүнү үйрөтө турган 
жеке тьютору, улуу жаштагы асси-
стенти бар.
Мектептин бардык педагогдору, 
класстын негизги педагогу, кошум-
ча класстардын тарбиячылары, 
аутизмден жабыркаган балдар 
үчүн тьюторлор-ассистенттер 

жана алардын ата-энелери АВА-
классындагы балдарды окутуу үчүн 
ийгиликтүү колдонулуп келе жаткан 
негизги ыкмалар жана практика-
лык стратегиялар боюнча жүрүм-
турумду  колдонмолук талдоо жана 
визуалдык стратегиялар сыяктуу 
окуулардан өтүштү. 

Сабактын башынан бери менин 
кызым көп нерселерди үйрөндү: 
класста жана мектепте өзүн туура 
алып жүрүүнү. Мурун, мисалы, ал бир 
бөлмөдө башка балдар менен чогуу 
тамак иччү эмес, жадагалса, бала бак-
чада да ал эч качан башкалар менен 
чогуу үстөлдө отурган эмес. Мек-
тепте ага башка балдар менен чогуу 
ашканага барууга, алар менен чогуу 
отурууга, өз тамагын баштыкчасы-
нан алып чыгып, жешке туура келген. 
Мындай мектептеги күнүмдүк ишке 
көнүү үчүн ага бир жума гана убакыт 
кеткен, албетте, бул мени абдан ку-
бантты. Физикалык тарбия, ритми-
ка жана ыр сабактары үчүн окуучулар 
мектептин ичиндеги башка класс-
тык бөлмөлөргө баруулары жана 
кызым 2 жылдан бери көнүп калган 
негизги педагогунан башка мугалим-
дер менен окуулары керек. Аутизми 
бар балдар үчүн бул жакшы тренинг, 
анткени, шарттарды алмаштыруу 
алар үчүн жеңилге турбайт. 

Класста окугандан бери менин балам-
дын социалдык көндүмдөрү дагы бир 



49

«С
о

Ро
С-

кы
РГ

ы
ЗС

тА
Н

» 
Ф

о
Н

д
У 

20
14 топ жакшырды. Ал башка балдар ме-

нен көбүрөөк мамиле түзүп, алардын 
кыймыл-аракеттерин жана реакция-
ларын көбүрөөк байкай баштады, 
ошондой эле, башка улуу адамдардын 
суранычтарын жана көрсөтмөлөрүн 
угуп жана аларды жарым-жартылай 
аткарып калды. 

Азыр класстагы алты баланын 
ичинен үчөөсү коштоочу адамы жок 
окуп жатышат, менин кызым да бар 
алардын арасында. Убактысынын 
көп бөлүгүн ал класста жана башка 
сабактарда өз алдынча өткөрөт. 
Бирок ал кээде дагы деле тьютордун 
колдоосуна муктаж болот. Акаде-
миялык билимдерди ал мектептин 
адистештирилген программасынан 
алууда жана алардын жарымынан 
көбүн ийгиликтүү үйрөнүп калды, 
бирок биз үчүн бул эң башкы нерсе 
эмес. Биз үчүн анын социалдашуусу, 
анын класста жана мектепте башка 
балдар менен чогуу болгондугу абдан 
маанилүү. Мен биздин кылып жаткан 
жетишкендиктерибизге абдан куба-
намын жана бактылуумун.

Биз бул долбоор аутизмден жа-
быркаган балдар үчүн окутуу 
мүмкүнчүлүктөрүн түзүүдөгү жана 
жалпысынан эле ден соолугунун 
өзгөчө мүмкүнчүлүктөрү бар бал-
дарды Кыргызстандын жалпы мек-
тептик окутуу системасына кам-
туудагы позитивдүү тенденциянын 

башталышы гана деп үмүттөнөбүз. 
Ошондой эле, биздин АВА-класс өзгөчө 
муктаждыктагы балдар адистер-
дин жардамын ала алган, адистер-
дин коштоосунда бир нерселерге 
көнүшүп, мектеп чөйрөсүнө аралаша 
алышкан, социалдашуу жана билим 
алуу шарттары бар инклюзивдик 
билим берүүдөгү ресурстук класстын 
үлгүсү боло алат деп эсептейм. 



«Жаратылыш ресурстарын 
башкаруу» программасы

2014
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РеСуРСТаРЫн 
БаШКаРуу» 
программасы

Программанын максаты улуттук жана 
жергиликтүү деңгээлде эффективдүү 
башкаруу аркылуу тоо-кен казуу багы-
тында ачык жана эффективдүү чөйрөнү 
өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү болуп сана-
лат. Программа жергиликтүү коомчулук-
тарды жаратылыш ресурстарын башка-
рууга камтуунун эффективдүү каражатта-
рын жана механизмдерин издөөгө, жаран-
дар менен башкаруу институттарынын, 
жергиликтүү бийлик органдарынын жана 
инвесторлордун ортосундагы сүйлөшүүнү 
жана кызматташууну өнүктүрүүгө багытта-
лып, бардык кызыккан тараптардын орто-
сунда өз ара түшүнүүнүн өсүшүнө жана 
аймактардын экономикалык потенциалын 
ачууга өбөлгө түзөт.  

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун 2014–
2017-жылдарга карата стратегиясынын 
алкагында «Жаратылыш ресурстарын 
башкаруу» Программасы эки багытта иш 
алып барат:

1. Мамлекеттик башкаруу орган-
дарынын кендерди пайдалануу 
чөйрөсүндөгү потенциалын 
көтөрүү; 

2. Жергиликтүү коомчулуктардын жа-
ратылыш ресурстарын натыйжалуу 
башкаруу боюнча демилгелерине 
колдоо көрсөтүү.

Мамлекеттик башкаруу органдарынын 
кендерди пайдалануу чөйрөсүндөгү 
потенциалын көтөрүү.
Калктын өлкөдөгү тоо-кен казуу сектору-
нун өнүгүү перспективалары тууралуу аз 
маалымдуулугу, туруктуу маалымат канал-
дарынын жоктугу, геологиялык иликтөө 
иш-аракеттери үчүн ачык эмес лицензия 
берүүчүлүк жана кендерди казуу таж-
рыйбасы акыркы жылдары эл аралык 
инвесторлор менен жергиликтүү калктын 
ортосунда олуттуу чыр-чатактардын 
чыгышына алып келип, ал өз кезегинде 
тоо-кен казуу тармагында инвестициялык 
климатты бир топ начарлатып жиберди. 
Кыргыз Республикасында кенди колдо-
нуунун натыйжалуулугун жогорулатуу 
үчүн «Сорос-Кыргызстан» Фондунун 
«Жаратылыш ресурстарын башкаруу» 
Программасы Кыргыз Республикасынын 
Геология жана минералдык ресурстар 
мамлекеттик агенттигине көмөк көрсөтөт. 

Бул максаттар үчүн төрт долбоор колдоо-
го алынган:
«ачык демилгелер» коомдук фонду 
Геология жана минералдык ресурстар 
мамлекеттик агенттигинин башкаруу 
түзүмүнө жана азыркы учурдагы бизнес-
процесстерге аларды оптималдаштыруу 
максатында, ошондой эле, агенттиктин 
ички жана тышкы - бизнес жана коомчу-
лук менен коммуникациясын түзүү үчүн 
институционалдык жана функционалдык 
анализ жүргүзгөн.
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«ачык инновациялар» коомдук фондунун 
сунуштарын ишке киргизүү үчүн про-
грамма «Ченемдик укуктук актыларды 
иштеп чыгууда кадрдык потенциалды 
жогорулатуу» долбоорунун алкагын-
да эксперттердин тобун тартып, алар 
Геология жана минералдык ресурстар 
мамлекеттик агенттигинин статусу жана 
агенттик катары башкаруу структурасы 
боюнча  бир катар ченемдик-укуктук ак-
тыларды ведомство үчүн иштеп чыгышып, 
агенттиктин такталган функцияларын 
жана жоопкерчиликтерин бекемдешкен. 
Иштелип чыккан жоболордо агенттикке 
берилген кошумча функция да чагыл-
дырылат – анда ал кендерге көзөмөл 
жүргүзүү, коргоо жана иштетүү үчүн жер-
лерди тандоодо эксперттик комиссиялар-
дын иштеринин ачыктыгын камсыз кылуу 
боюнча жооптуу аткаруучу орган катары 
каралат (бардыгы 4 Жобо). 

«Экономикалык палата» деген аталыш-
тагы юридикалык жактар коому тоо-кен 
казуу тармагында иштеген адистер үчүн 
квалификацияларды жана улуттук кесип-
тик стандартты иштеп чыккан. Геология 
жана минералдык ресурстар мамлекеттик 
агенттигинин кызматкерлеринин иште-
рин талдоонун негизинде адистердин 
жана агенттиктин башкаруучуларынын 
иштеринин жыйынтыктары жана функ-
циялары аныкталды, адистерге жана баш-
каруучуларга коюлган квалификациялык 
талаптар терең изилдөөдөн өттү жана 
түзүлдү, 4төн 8ге чейинки квалификация-
лар деңгээлинин көрсөткүчү түзүлдү. Тоо-

кен казуу тармагында иштеген адистер-
дин квалификацияларын көз карандысыз 
баалоо боюнча көрсөтмө куралдын дол-
боору дагы иштелип чыкты. Тармактык 
кесиптик стандарт жана квалификация-
лар көрсөткүчү мамлекеттик кызматты 
реформалоодогу натыйжалуу каражат-
тардан болот, анткени, алар жалпысынан 
алганда мамлекеттик кызматкерлерге 
коюлган базалык жана негизги талаптар-
ды камтыйт жана билим берүүчүлүк стан-
дарттарды иштеп чыгуу үчүн негиз болуп 
саналат. Билим берүүчүлүк стандарттар 
бул тармак үчүн кесипкөй кадрларды 
даярдоо боюнча билим берүү система-
сынын алдына белгилүү бир милдет-
терди коюуга, билим берүү системасын 
тармактын муктаждыктары менен дал 
келтирүүгө, эмгек рыногундагы жумушчу 
күчтөргө болгон талап менен сунуштар-
дын ортосундагы ажырымды оптимал-
даштырууга мүмкүнчүлүк берет. 

«Интернет саясатындагы жарандык де-
милгелер» коомдук фонду маалыматтык 
контентти башкаруу боюнча адистер үчүн 
билим берүүчүлүк модулдарды иштеп 
чыгышты. Иштелип чыккан модулдар 
Геология жана минералдык ресурстар 
мамлекеттик агенттигинде апробациядан 
өттү. Келечекте бул модулдарды бардык 
мамлекеттик кызматкерлердин өтүүлөрү 
үчүн милдеттүү кылуу, ошондой эле, бул 
модулдарды мамлекеттик кызматкерлер-
дин квалификацияларын жогорулатуу 
программаларына, мамлекеттик кызматка 
алуу процессине киргизүү пландаштыры-
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Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик 
кадрдык кызматы менен макулдашылган. 

«укукту колдоо жана анын үстөмдүгүн 
өнүктүрүү фонду» коомдук фонду 
өндүрүштүк коопсуздук чөйрөсүндө, 
жарылуучу жана уу заттардын айлануу-
сунда, пайдалуу казуулардын запаста-
рын мамлекеттик баланска киргизүүдө 
биринчи даражадагы мааниге ээ техни-
калык регламентти жөнгө салган жобо-
лорду иштеп чыккан. Гранттын алкагында 
«Кен-Тоо» мекемесине тоо-кен чыккан 
жерлерди иштетүү жана кендерди коргоо 
технологияларына байланыштуу техника-
лык регламенттер, ошондой эле, «кенди 
пайдалануу чөйрөсүндө экологиялык 
мыйзамды бузуунун натыйжасында 
жерлерге келтирилген зыяндын өлчөмүн 
аныктоо боюнча ыкма» иштелип чыккан. 

Иштелип чыккан техникалык регла-
менттер (7 жобо), эксперттердин ой-
пикирлери боюнча, компаниялардын 
ишкердүүлүгүн жөнгө салуу үчүн натый-
жалуу каражаттардан болуп калышат, 
техникалык регламент чөйрөсүндөгү 
мамлекеттин кызыкчылыктары менен кен 
казуучу компаниялар үчүн зарыл бол-
гон талаптардын ортосундагы балансты 
сактоого мүмкүнчүлүк берет. Жоболор 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
алдындагы Геология жана минералдык 
ресурстар мамлекеттик агенттиги тара-
бынан жактырылгандан кийин КР Өкмөтү 
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тарабынан бекитилген ыкмага ылайык 
иштелип чыккан жоболордун регулятив-
дик таасирин талдоону (аРВ) жүргүзүү 
пландаштырып жатат. 

Бир катар ченемдик-укуктук актылар 
Геология жана минералдык ресурстар 
мамлекеттик агенттигинин адистеринин 
жана эксперттеринин активдүү катышуу-
лары менен иштелип чыкты. Бул аларга 
жөнгө салуучулук документтерди иштеп 
чыгуу жана ченемдерди түзүү тажрыйба-
сын топтоого мүмкүнчүлүк берди. 

Жаратылыш ресурстарын башкарууга 
катыштыруу аркылуу жарандардын 
укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн 
кеңейтүү. 
«Жергиликтүү коомчулуктардын жараты-
лыш ресурстарын натыйжалуу башкаруу 
боюнча демилгелерине колдоо көрсөтүү» 
деген гранттык сынактын алкагында про-
грамма жергиликтүү коомчулуктардын 
лидерлеринин социалдык экономикалык 
перспективалар жана тоо-кен өндүрүү 
тармактарын өнүктүрүүнүн кесепеттери 
жөнүндө, аймактарды өнүктүрүү каражат-
тары катары аймактык өнүктүрүү фонддо-
рунун ченемдик базаларын жана алардын 
иштөө тажрыйбаларын изилдөө боюнча 
маалымдуулугун жогорулатуу боюнча 
аймактык долбоорлорду колдоого алды.
Жергиликтүү коомчулук компаниялар-
дын жергиликтүү өнүктүрүү фонддоруна 
берген 2% которууларынын ачыктыгы 
жана максаттуу колдонулгандыктары 

тууралуу маселелерди тез-тез көтөрүп 
жатышат. Ошол себептен, программа 
ачык өнүктүрүү фонддорун түптөө боюн-
ча жергиликтүү коомчулук менен өзүнчө 
иш алып барууну пландаштырат - бул 
жергиликтүү экономикалык өнүгүү кара-
жаты болуп калат. 

аймактык өнүктүрүү фонддорун түзүү 
бийликтин облустук жана райондук ор-
гандарын аларды түзүүнү баштоого жана 
каржы булактарын аныктоого милдеттен-
дирет.  Кендерди пайдалануу чөйрөсүндө 
кен казуучу компаниялар негизги субъек-
тилер болушуп, алар жергиликтүү коом-
чулуктардын маселелерин чечүү үчүн, 
райондорду жана облустарды социалдык 
жана экономикалык өнүктүрүүнүн кошум-
ча булактары катары каралат. Бул үчүн 
фондду башкаруу механизми, кендерди 
пайдалануудан түшкөн которуулардын 
эсебинен бюджеттерди түптөө, ошондой 
эле, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын салыктык эмес төлөмдөр 
боюнча укугу (роялти), лицензияны 
кармоого болгон укук жана жергиликтүү 
коомчулук үчүн социалдык пакет боюнча 
мыйзамдын ченемдерин аткаруу негизги 
шарттар болуп саналат. 

«Жергиликтүү өз алдынча башкаруу-
нун укуктук жана аналитикалык колдоо 
көрсөтүү борбору» коомдук фонду Ысык-
Көл облусунун Тоң району үчүн аймак-
тык өнүктүрүү фондунун үлгүсүн иштеп 
чыккан. 15 ченемдик укуктук актылардын 
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рилип, Тоң районун өнүктүрүү агенттиги 
каттоодон өткөн. Бул аймактын экономи-
калык өнүгүүсүн камсыз кылуу максатын-
да айылдык аймактар тарабынан түзүлгөн 
биринчи биргелешкен муниципалдык 
ишкана болуп саналат. 

агенттик «Тоң районун экономикалык 
өнүктүрүү» программасын ишке ашыруу 
механизминин негизги инструменттери-
нин бири катары иш алып барат, ал рай-
ондун бирдиктүү экономикалык саясаты 
боюнча сунуштарды иштеп чыгууга жана 
ишке ашырууга, жалпысынан районду 
жана өзүнчө алганда айылдык муници-
палитеттерди комплекстүү өнүктүрүүгө 
милдеттүү.

«аймакты изилдөө жана өнүктүрүү бор-
бору» коомдук фонду учурдагы аймактык 
өнүктүрүү фонддорунун аймактарды 
өнүктүрүү боюнча коюлган милдеттерди 
аткаруу тажрыйбаларынын үстүндө ана-
лиз жасаган, каражаттарды чыгымдоонун 
ачыктыгын камсыз кылуу жана аларды 
максаттуу колдонуу боюнча сунуштарды 
иштеп чыккан. Грант алуучу уюм Ысык-
Көл облусун өнүктүрүү фондунун эсеби-
нен долбоорлорду тандоо жана каржы-
лоо жобосун иштеп чыккан.

«КР жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын кеңеши» деген аталыш-
тагы юридикалык жактар коомунун 
эксперттери «Жаратылыш ресурстарын 

башкаруу институттарынын натыйжалуу-
лугун жогорулатуу максатында аймактык 
өнүктүрүү фонддорунун үлгүсүн түзүү» 
долбоорунун алкагында кендерди пай-
далануу боюнча жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдары тарабынан берил-
ген укуктардын негизинде аймактык 
өнүктүрүү фонддорун түзүүдөгү жана 
алардын жаратылыш ресурстарын натый-
жалуу башкаруудагы көйгөйлөрүн карап 
чыгышкан. Долбоор Баткен жана Жала-
лабад облустарында ишке ашырылган. 
«айыл аймактарында жаратылыш ресур-
старын эффективдүү башкаруу боюнча 
методикалык сунуштар. Жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу органдары жана 
жергиликтүү коомчулук үчүн көрсөтмө 
курал» иштелип чыккан. 

«Өнүгүүнү баалоо институту» 
коомдук фонду.  
Бардык кызыккан тараптар ортосунда 
байланышуудагы маалымат ажырымын 
толтуруу максатында грант алуучу уюм 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу ор-
гандары жана колдонуучулардын кеңири 
тобу үчүн жаратылыш ресурстарын 
башкаруу боюнча методикалык сунуш-
тарды иштеп чыккан. Көрсөтмө курал 
жерди жана тиешелүү жаратылыш ре-
сурстарын өндүрүштүк максатта иштетүү 
жана кендерди пайдаланууга алгандык 
үчүн жергиликтүү калкка компенсация 
берүү механизмдерин, ошондой эле, 
жергиликтүү коомчулук, жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу органдары жана 
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инвесторлор ортосундагы Келишимдин 
типтик долбоорун камтыйт. Грант алуучу 
уюм бул көрсөтмө куралды редакциялоо 
үчүн профилдик министрликтердин жана 
ведомстволордун өкүлдөрүнөн турган 
ведомство аралык жумушчу топту түзгөн. 

«Гуманитардык борбор «Ньюмен» 
коомдук бирикмеси Мамлекеттик геоло-
гия менен аймактардагы калктын, өкмөт 
менен инвесторлордун, Өкмөттүн тоо-
кен казуу тармагын өнүктүрүү пландары 
менен стратегияларынын ортосундагы 
маалыматтык жетишпестикти толтуруу 
максатында тоо-кен казуу секторун баш-
каруудагы ачыктыкты көтөрүүгө багыт-
талган маалымат кампаниясын өткөргөн. 

«Бюджеттик процессти стратегиялаш-
тыруу» коомдук бирикмеси ала-Бука 
районунда жергиликтүү калктын, акти-
висттер тобунун, кен казуучу компания-
ларынын жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органынын катышуусунда 
бардык кызыккан тараптар ортосунда 
конструктивдүү диалогду түзүү максаты 
менен бир катар маалыматтык, билим 
берүүчүлүк иш-чараларды өткөргөн. 
Кен казуу тармактарынын айкындуулук 
демилгесинин принциптерин сактоо жана 
бюджеттин ачыктыгы боюнча тренингдер 
жана айылдык жыйындар Көк-Таш жана 
Көк-Серек аймактарында өттү. Ошондой 
эле, экология, бюджет, айлана-чөйрөгө 
таасир берүү (ОВОС) жана ОВСС боюнча 
коомдук угуулар да уюштурулган.  

нарын райондук «Нарын муниципал-
дык ресурстук борбору» коомдук 
фонду «Жергиликтүү коомчулуктардын 
жаратылыш ресурстарын башкарууларын 
жакшыртууга көмөк көрсөтүү» долбоору-
нун алкагында муниципалдык менчикти 
башкаруу боюнча нарын районунун 12 
айылдык муниципалитеттеринде коомдук 
угууларды, үч аймакта маалыматтык-
дискуссиялык форумдарды өткөргөн. 

Эмгекчил, Орток, Жан-Булак, Жерге-Тал, 
Миң-Булак, Достук, Эмгек-Талаа, Он-арча, 
Казан-Куйган, Дөбөлү, учкун жана Сары-
Ой айылдарынын жашоочулары Мамле-
кеттик каттоонун, депутаттардын жана 
жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрү 
менен бирдикте 2015-жылга карата 
бюджеттин долбоорун талдоого жигердүү 
катышышты. Жыйынтыгында айрым айыл 
аймактарында жергиликтүү жашоочу-
лардын сунуштарынын негизинде 2015-
жылдын бюджетинин долбооруна объ-
ектилерди каттоодон өткөрүү үчүн талап 
кылынган чыгымдардын суммасы кирги-
зилди. Мисалы, Достук айыл аймагында 
депутаттар жакында курулуп бүткөн 
футбол талаасын жана мечитти каттоо-
дон өткөрүү зарылчылыгын түшүнүшүп, 
кезектеги сессиянын жүрүшүндө бул үчүн 
керек болгон каражатты бөлүүнү кароого 
убада кылышты. Миң-Булак айыл айма-
гында бюджеттин долбооруна 36 миң сом 
жакында курулган коомдук муниципал-
дык мончону жана мини-футбол талаасын 
каттоо үчүн каралган. Жакынкы аралыкта 
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плексин жана айылдык мечитти каттоо да 
күтүлүүдө. Эмгек-Талаа жана Жан-Булак 
айыл аймактарында бюджеттин долбоо-
руна муниципалдык күнөсканаларды 
каттоо үчүн да каражаттар каралган. 

«ФОАТ» коомдук фонду 22 тоо-кен казуу 
компаниялары иштеп жаткан Чаткал рай-
онунда маалымат компаниясын өткөргөн: 
кен казуу тармактарынын айкындуулук 
демилгесинин жаңы стандарттары, 
жергиликтүү коомчулукту жаратылыш 
ресурстарын башкарууга катыштыруунун 
маанилүүлүгү жана жергиликтүү коомчу-
луктун жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары жана тоо-кен казуу компа-
ниялары менен өз ара конструктивдүү 
иш алып баруулары тууралуу. Чаткал 
жана Каныш-Кыя райондорунун алыскы 
10 аймактарында 10 жолугушуулар 
жергиликтүү активисттердин, аймактык 
массалык маалымат каражаттарынын 
жана тоо-кен казуу компанияларынын 
өкүлдөрү менен өткөрүлгөн. Жолугушуу-
лар жергиликтүү массалык маалымат 
каражаттарында чагылдырылган - Чаткал, 
ала-Бука, аксы райондорун жана Таш-
Көмүр шаарын камтыган «Чаткал Отто-
ру» гезити жана «Кыял ТВ» телеканалы 
аркылуу. 

Каныш-Кыя райондук борборундагы 
коомдук угууларда жергиликтүү коомчу-
луктун өкүлдөрү, жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдары жана инвесторлор 

компаниялардын өкүлчүлүктөрүн тике-
лей кен казылып жаткан жерлерде ачуу 
мүмкүнчүлүктөрүн, компанияларда КР 
аймактык-тармактык профсоюздарына 
баш ийген профсоюздарды түзүү боюнча 
сунуштарды, бюджет түзүүчү ишканалар-
ды ачуу (каптарды жана атайын кийим-
дерди тигүү боюнча, тигүү цехтерин, 
ж.б.), өндүрүштүк байланыш айлампасын 
түзүүнү талкуулашты. 

Мындай маалыматтык-билим берүүчүлүк 
иш-чаралар жергиликтүү коомчулуктар-
дын инвесторлор менен сүйлөшүүлөрүн 
жакшыртуу үчүн коммуникативдик аянт-
чалардан болуп калат, жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынын план-
даштыруудагы жана бюджет түзүүдөгү 
потенциалын чыңдайт жана жергиликтүү 
коомчулук менен тоо-кен казуу компа-
нияларынын ортосундагы чыңалууларды 
алдын алат. 
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«Жергиликтүү өз алдынча башкаруу-
нун укуктук жана аналитикалык кол-
доо борбору» коомдук фонду, Ысык-
Көл облусунун Тоң району.
«аймактарда экономикалык өсүштү 
камсыз кылуу боюнча жергиликтүү баш-
каруунун эффективдүүлүгүн изилдөө» 
долбоорун ишке ашыруунун жүрүшүндө 
2015-2025-жылдары Ысык-Көл облусунун 
Тоң районун туруктуу  өнүктүрүү Про-
граммасынын (Программа «Тоң-2025») 
долбоору иштелип чыккан. 

«Тоң-2025» Программасы Ысык-Көл об-
лусунун Тоң районунун орто мөөнөттүү 
келечектеги, жакынкы 10 жылдык ара-
лыктагы туруктуу экономикалык жана со-
циалдык өнүгүүсүнүн негизги багыттарын 
аныктады (2015-2025-жж).

«Тоң-2025» Программасы «2013-2017-
жж. Кыргыз Республикасын туруктуу 
өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын», 
Ысык-Көл облусун 2017-ж. чейин туруктуу 
өнүктүрүү стратегиясынын жоболорун 
эске алуу менен, ошондой эле, Кыргыз 
Республикасынын ченемдик укуктук 
актыларына ылайык, мындай документ-
терди иштеп чыгууда талап кылынуучу та-
лаптарды сактоо менен иштелип чыккан. 

Долбоорго Тоң районунун бардык 9 муни-
ципалитеттери жана Жети-Өгүз району-
нун ак-Терек аймагы камтылган. 

«Тоң-2025» Программасы өз ара бирге-
лешкен кызыкчылыктардын жана мамле-

кеттик бийлик органдарынын жана рай-
ондун жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органынын, бизнестин, коммерциялык 
эмес уюмдардын жана райондун айма-
гында жашаган катардагы жарандардын 
иш-аракеттерин бириктирүү боюнча 
макулдашуулардын жыйынтыгы болуп 
саналат. 

«Тоң районун туруктуу  экономикалык 
өнүктүрүү» программасы «Тоң-2025» 
программасынын негизги бөлүгү болуп 
саналат. анын ийгиликтүү аткарылышы-
нан бүткүл «Тоң-2025» программасынын 
ишке ашуусу көз каранды. «Тоң районун 
туруктуу  экономикалык өнүктүрүү» 
программасын ийгиликтүү ишке ашыруу 
максаттарында райондун деңгээлинде 
адистештирилген ишкана (аутсорсинг 
принциптери боюнча) – «Тоң районун 
өнүктүрүү агенттиги» муниципалдык 
биргелешкен ишкана түзүлгөн, мындан 
ары – агенттик деп айтылат. Долбоор-
дун алкагында агенттикти түзүү тартиби 
жөнүндө Жобону, агенттиктин уставы-
нын долбоорун жана бир катар башка 
жергиликтүү ченемдик укуктук актылар-
ды иштеп чыгууга көмөк көрсөтүлгөн.

агенттиктин түптөөчүлөрү болгон ар 
бир айылдык аймакта коомдук угуулар-
ды өткөрүүгө көмөк көрсөтүлгөн. Тоң 
районунун 9 айыл өкмөтүнөн 6 айыл 
өкмөтү агенттиктин түптөөчүлөрү болу-
шат (азыркы учурда дагы 1 айыл аймагы 
кошулду). 
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– муниципалдык. Катталуу процесси 
юстиция министрлигинен өтө оор өттү, 
анткени, бул биздин республикабызда 
аймактын экономикалык өнүгүүсүн кам-
сыз кылуу максатында айыл аймактары 
тарабынан түзүлгөн биргелешкен муни-
ципалдык ишкана.

Каттоо тууралуу күбөлүк 2015-жылы 10-
январда алынган. 

агенттик «Тоң районун экономикалык 
өнүктүрүү»  программасын ишке ашыруу 
механизмдеринин эң негизги инстру-
менттеринин бири катары иш алып барат. 
ал райондун бирдиктүү экономикалык 
саясаты жана жалпысынан районду жана 
өзүнчө алганда айылдык муниципали-
теттерди комплекстүү өнүктүрүү боюнча 
сунуштарды иштеп чыгууга жана жүзөгө 
ашырууга жооптуу. 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу ор-
гандарынын, жергиликтүү кеңештердин 
төрагаларынын, Тоң райондук админи-
страциясынын жооптуу кызматкерлери-
нин, бизнес-түзүмдөрдүн өкүлдөрүнүн 
жана Тоң районундагы жергиликтүү 
коомчулуктардын лидерлеринин каты-
шуусунда 3 семинар өткөрүлдү. 

Абдылдаев Касымбек
Чоң-алай районунун акими (Ош облусу) 
«Марендан» коомдук фондунун долбоор-
лору жана иш-аракеттери тууралуу: 

«Чоң-Алай районундагы айылдык 
муниципалитеттерде «Марендан» 
коомдук фонду өткөргөн семинарлар-
дын, ошондой эле, райондук конфе-
ренцияда маалымат алмашуунун 
жыйынтыгында жергиликтүү коом-
чулуктардын өкүлдөрү жергиликтүү 
бюджетти толтуруунун булактарын 
диверсификациялоодогу өзүлөрүнүн 
маанилүү ролдорун жана жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу органдары менен 
өз ара иштешүүнүн зарылчылыгын 
түшүнүштү. 

2013-жылы жана 2014-жылы «Сорос 
– Кыргызстан» Фонду тарабынан 
колдоого алынган «Марендан» ко-
омдук фондунун долбоорлору ишке 
ашканга чейин Чоң-Алай районунун 
алыскы аймактарында жашоочулар 
жергиликтүү бюджетти түзүү жана 
анын сарпталышы, жергиликтүү бюд-
жеттин кирешелери жана аны тол-
туруунун механизмдери, бюджеттик 
процесстеги өзүлөрүнүн ролу жана 
укуктары, айылды өнүктүрүүдөгү 
өзүлөрүнүн жоопкерчиликтери туура-
луу аз билишкен.

Окутуучулук тренингдерден кийин 
муниципалитеттердин тургундары 
жергиликтүү бюджетти толтуруу-
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нун булактарын издөөгө активдүү 
катыша башташты, жаратылыш 
ресурстарынын баалуулугун жана 
түгөнө тургандыгын, анын натый-
жасында, жергиликтүү ресурстар-
ды максаттуу жана рационалдуу 
колдонуу зарылчылыктарын жакшы 
түшүнө башташты. Азыркы учурда 
жергиликтүү коомчулук жергиликтүү 
жаратылыш ресурстарын рационал-
дуу колдонуу боюнча Жергиликтүү 
Кеңештин социалдык-экономикалык 
программасы жана аймакты турук-
туу өнүктүрүү боюнча сессиясына өз 
сунуштарын даярдап жатат». 

Абдылда Темирбердиев
«Жаратылыш ресурстарын башкаруу-
нун натыйжалуулугун көтөрүү аркылуу 
жергиликтүү коомчулуктардын демилге-
лерине колдоо көрсөтүү» долбоорунун 
жетекчиси, «Марендан» коомдук фон-
дунун директору, Чоң-алай району, Ош 
облусу:  

Патенттик негизде физикалык 
жактар тарабынан жүргүзүлгөн 
ишкердүүлүктүн төмөндөгү кызмат-
тары жана түрлөрү ишкердүүлүктүн 
түрү боюнча патент үчүн 
төлөмдөрдүн тизмесине киргизилген: 
жерди кайра иштетүү жана түшүм 
жыйноо боюнча кызматтар, мал 
союу боюнча, элдин малын кайтаруу 
боюнча, товарларды (жүктөрдү) 
таңгактоо боюнча, малдар үчүн 
тоют, дан эгиндерин сатуу боюнча: 
буудай, арпа, жүгөрү.  

Ишкердүүлүктүн бул кызматта-
ры жана түрлөрү ар бир айылда 
жүргүзүлөт, бирок, Чоң-Алай районун-
да төлөмдөр эч качан алынган эмес, 
бул түрлөрдөн жана ишкердүүлүктөн 
жергиликтүү бюджетке кирешелер 
түшкөн эмес. Чоң-Алай районунун 
айыл өкмөттөрүндө окутуучу-
лук семинарлар өткөрүлгөндөн 
кийин жергиликтүү коомчулуктун 
өкүлдөрүнөн турган тренингдин 
катышуучулары жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарына 2015-
жылдын биринчи кварталдын киреше-
лер планына патенттик төлөмдөрдү 
киргизүү сунуштарын демилге кылып, 
көтөрүп чыгышты. 



61

«С
о

Ро
С-

кы
РГ

ы
ЗС

тА
Н

» 
Ф

о
Н

д
У 

20
14



«Сорос-Кыргызстан» Фондунун 
Бишкек ресурстук борбору 
«Чет өлкөдө билим алуу»

2014
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Фондунун Бишкек 
ресурстук борбору 
«ЧеТ ӨЛКӨДӨ 
БИЛИМ аЛуу»

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун Бишкек 
ресурстук борборунда бардык кызыккан 
тараптар үчүн аКШнын жана европанын 
жогорку окуу жайларында билим алуу 
боюнча Сизди кызыктырган маалыматты 
алууга эң жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. ал 
үчүн төмөндөгү кызматтар каралган:

КИТеПКана
Борбордо аКШ жана европа универ-
ситеттери тууралуу 2000ден ашык ар 
кандай адабияттар, маалымдамалар, 
резюме, дил баян, кызыккандык тууралуу 
билдирүүлөр, TOEFL, GRE, ACT, SAT, GMAT 
ж.б. даярдануу үчүн тесттик материалдар 
(китептер, аудио кассеталар, CD) бар. Ре-
сурстук борбордо расмий тесттер боюнча 
бардык китептердин жаңы басылмалары 
(2013-2014-жж.) бар: TOEFL, GRE, SAT, ACT, 
GMAT.   

Өздүк маалымат берген документ бар 
болсо (паспорт, чет өлкөгө чыга турган 
паспорт, эгерде паспорту жок болсо 
төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк) китептер, 
аудио жана видео материалдар үйгө алып 
кетүүгө берилет (1 жума). Материалдарды 
колдонуу мөөнөтүн узартуу мүмкүн (1 
жумага).

ауДИО, ВИДеО аППаРаТуРа 
Менен КОЛДОнуу
Борбордон Сиз англис тилинде 
көрсөтүүлөрдү көрө аласыз жана англис 
тилин үйрөнүү деңгээлин жогорулатуу 
үчүн аудиоматериалдарды угууга болот. 

ИнТеРнеТ
Борбордун меймандары аКШдагы жана 
европадагы билим берүү тууралуу, билим 
алуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө, каржы-
лык жардам тууралуу маалыматты издөө 
максатында Интернеттен акысыз колдоно 
алышат. 

ЛеКцИИ 
Борбор тарабынан үзгүлтүксүз түрдө 
лекциялар өткөрүлүп турат. Лекциялар-
дын убактысы жана темалары алдын-ала 
Сорос-Кыргызстан Фондунун сайтында 
жана Фонддун Фейсбуктагы расмий ба-
ракчасында чыгарылып турат.

КеңеШ БеРҮҮЛӨР
аКШнын жана европанын стипендиалык 
программаларына байланышкан суроо-
лор боюнча жеке кеңеш алууга болот. 

Борбор тарабынан көрсөтүлгөн бардык 
кызматтар акысыз. 

2014-жылы стипендиалык программалар 
боюнча бир жылдык жана эки жылдык 
билим алуудан кийин улуу Британиядан, 
Франциядан, Венгриядан жана Түштүк 
америкадан стипендия алуучулар кайтып 
келишти. 
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2014-жылы Сорос-Кыргызстан Фондунун 
Бишкек ресурстук борбору тарабынан 
Венгриянын Борбордук Европа универси-
тетине каралган программа жетектелди 
– Central European University (Будапешт ш., 
Венгрия; магистратура, докторантура).

университет магистратурада жана док-
торантурада социалдык – гуманитардык 
жана экономикалык багыттарда билим 
алуу үчүн стипендияларды берет. «Сорос-
Кыргызстан» Фонду Борбордук европа 
университетине документтерди тапшыруу 
процесстери тууралуу кеңештерди гана 
берет. заявка жана кошумча документтер 
«Сорос-Кыргызстан» Фонду же Борбордук 
европа университети тарабынан прин-
терден басылып чыгарылган түрдө кабыл 
алынбайт. «Сорос-Кыргызстан» Фонду бул 
университеттен билим алуу үчүн стипен-
дияларды бербейт. Талапкерлер Борбор-
дук европа университетине тапшыруу 
жана университеттен стипендия алуу 
үчүн арызды (форманы) онлайн түрүндө 
толтурат. 

2014-жылы Ачык коом фонддорунун Сти-
пендиалык программасынын жана «Сорос-
Кыргызстан» Фондунун Бишкек ресурстук 
борборунун демилгеси менен «Социалдык 
кызмат боюнча магистр» программа-
сынын бүтүрүүчүлөрү үчүн биринчи эл 
аралык конференцияны уюштурдук.

1998-жылдан 2014-жылга чейин «ачык 
коом» фонддору (нью-Йорк) мурунку 
советтик мейкиндиктеги өлкөлөрдөн 

кесипкөй социалдык кызматкерлерди 
даярдоо боюнча программа-
ны ийгиликтүү ишке ашырды. Бул 
өлкөлөрдүн жүздөгөн өкүлдөрү аКШнын 
эки алдыңкы университеттеринде эл 
аралык профессионалдык социалдык 
кызмат тармагында магистр даражасы 
боюнча окуудан өтүшкөн: Сент-Луис 
шаарындагы Вашингтон университетинде 
жана нью-Йорктогу Колумбия универси-
тетинде. Бул программалардын көпчүлүк 
бүтүрүүчүлөрү азыркы убакта эл аралык 
жана жергиликтүү уюмдарда иштешет, 
ошондой эле, Батыш университеттердин 
академиялык мекемелеринде социалдык 
өнүктүрүү чөйрөлөрүндө окушат жана 
изилдөөлөрдү жүргүзүшөт. алар калыпта-
нуу этабында турган, коомдо жана илимий 
чөйрөдө керектүү баасын алган кесипке 
профессионалдык жардам беришет жана 
жогорку деңгээлде өнүгүүсүнө көмөк 
көрсөтүшөт.

Иш-чараны кесипкөй социалдык кыз-
маткерлерди даярдоо боюнча стипен-
диалык программаны ишке ашыруунун 
жыйынтыгын чыгаруу, Кыргызстандагы 
жана чет өлкөлөрдөгү бардык социалдык 
кызмат адистеринин иш-аракеттерин 
бириктирүү, социалдык кызмат тажрыйба-
сын илгерилетүү  жана социалдык кызмат-
керлердин профессионалдык өсүүлөрүн 
жакшыртуу максаттарында өткөрдүк. 
Конференцияга Борбордук азиядан, Мон-
голиядан жана Кавказдан келген програм-
манын бүтүрүүчүлөрү катышышты. 
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бүтүрүүчүлөрүнүн ассоциациясы түзүлдү.
Социалдык кызмат – бул салыштырмалуу 
жаш кесип, «социалдык кызматкер» деген 
түшүнүк кыргыз коомчулугунда болгону 
акыркы 10-15 жылда гана пайда болгон. 
Өзүнүн жаштыгына карабай Кыргызстан-
дын жаңы коомунда бөлүнгүс бөлүккө 
айлануу менен социалдык кызмат өз аба-
лын чыңдап келет. Ошентсе да, социалдык 
кызматтын профессионалдык статусу дагы 
деле толук аныктала элек – анын максат-
тары, чектери жана келечеги тууралуу 
активдүү талаштар жүрүүдө. 

Социалдык кызматтын кесиптик ишмер-
дүүлүк, академиялык дисциплина жана 
илим катары калыптанышына «ачык 
коом» институту (нью-Йорк) өзгөчө роль 
ойноду. 1998-жылдан 2014-жылга чейин 
«ачык коом» фонддору (нью-Йорк) мурун-
ку советтик мейкиндиктеги өлкөлөрдөн 
кесипкөй социалдык кызматкерлерди да-
ярдоо боюнча программаны ийгиликтүү 
ишке ашырды. Бул өлкөлөрдүн жүздөгөн 
өкүлдөрү аКШнын эки алдыңкы универси-
теттеринде эл аралык профессионалдык 
социалдык кызмат тармагында магистр 
даражасы боюнча окуудан өтүшкөн: Сент-
Луис шаарындагы Вашингтон универси-
тетинде жана нью-Йорктогу Колумбия 
университетинде. Бул программалардын 
көпчүлүк бүтүрүүчүлөрү азыркы убакта 
эл аралык жана жергиликтүү уюмдарда 
иштешет, ошондой эле, Батыш универси-
теттердин академиялык мекемелеринде 
социалдык өнүктүрүү чөйрөлөрүндө оку-
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шат жана изилдөөлөрдү жүргүзүшөт. алар 
калыптануу этабында турган, коомдо жана 
илимий чөйрөдө керектүү баасын алган 
кесипке профессионалдык жардам бери-
шет жана жогорку деңгээлде өнүгүүсүнө 
көмөк көрсөтүшөт.

алдыңкы жогорку окуу жайларда со-
циалдык кызмат боюнча окуудан кийин 
Кыргызстанга кайтып келген жана чет 
өлкөлөрдө иштеп жаткан бүтүрүүчүлөр 
ассоциация түзүүнү чечишти. анын 
максаты – социалдык кызмат чөйрөсүндө 
профессионалдык экспертизаны 
өнүктүрүү жана чыңдоо, профессионал-
дык стандарттарды түзүү жана колдоо, 
калыс социалдык саясатка үндөө менен 
Кыргызстанда социалдык кызматты про-
фессионалдаштырууга, профессионалдык 
баалуулуктарга негизделген жана илимий 
жактан тастыкталган социалдык кызмат 
тажрыйбасын жакшыртууга түрткү берүү. 
Бул идеялар өзүнүн жеке топтолгон таж-
рыйбасы жана алган билимдери менен 
бөлүшүүнү каалаган бүтүрүүчүлөрдүн 
бардыгын бириктирди. 
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2014-жылы августта Кыргыз Респу-
бликасында социалдык кызматтын 
бүтүрүүчүлөрүнүн ассоциациясы түзүлдү. 
ал социалдык кызмат боюнча OSF про-
граммасынын бүтүрүүчүлөрү тарабы-
нан демилгеленип, түзүлгөн, Бишкекте 
кеңсеси жана бүткүл дүйнөдө мүчөлөрү 
бар өкмөттүк эмес уюм болуп саналат. 
ассоциация Кыргызстанда социалдык 
кызмат боюнча адистердин жана чет 
өлкөлөрдө Кыргызстан менен байланыш-
кан кесиптик кызыкчылыктары бар адам-
дарды, анын ичинде Кыргызстандагы OSF 
стипендиалык программасынын социал-
дык кызмат же социалдык илимдин башка 
дисциплиналары боюнча бүтүрүүчүлөрүн 
бириктирүүгө багытталган. 

ассоциация социалдык кызмат тажрыйба-
сын жана Кыргызстандагы социалдык кыз-
маткерлердин профессионалдык өсүүсүн 
илгерилетет. 

азыркы учурда ассоциация Кыргыз 
Республикасынын социалдык өнүктүрүү 
министрлиги тарабынан иштелип жаткан 
концептуалдык документтерди экс-
перттик кароого активдүү аралашууда: 
оор турмуштук абалдарда калган үй-
бүлөлөрдү аныктоо жана коштоо жөнүндө 
Жобо, 2015-2017-жж. социалдык коргоону 
өнүктүрүү стратегиясы. Ошондой эле, 
ассоциация Кыргызстандагы социалдык 
кызматкерлерди профессионализациялоо 
жөнүндө изилдөөнү өткөрүүгө тартылган, 
аймактык социалдык кызматкерлер үчүн 
тренингдерди өткөрүүдө жана социалдык 

тармактагы мекемелерге кеңештерди 
берүүдө (карылар үйү, кризистик борбор, 
Бишкек гуманитардык университети). 

2015-жылдын февраль айында 
бүтүрүүчүлөрдүн Кыргызстанда жана 
чет өлкөдө профессионалдуу социалдык 
кызматты өнүктүрүү жана калыптандыруу 
маселелери боюнча ачык лекциялары 
жана мастер-класстары өтөт.



ТИРКеМе



6968 6968

«Коомдук саламаттыкты сактоо» программасы-
нын алкагында төмөндөгү салым кошулган жана 
көмөк көрсөтүлгөн

КР Патент жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү 
жана кошумчаларды киргизүү боюнча мый-
зам долбоору Кыргыз Республикасынын Жо-
горку Кеңешинин профилдик комитеттеринде 
жактырылып, Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинин Палатасынын жыйынын-
да экинчи окууда кабыл алынган.  

Психиатрия кызматын КР саламаттыкты сактоо ми-
нистрлигинин деңгээлинде жаңы улуттук програм-
маны иштеп чыгууну, 2015-жылдан баштап психиа-
трияны милдеттүү медициналык камсыздандыруу 
фондунун Бирдиктүү төлөм системасына өткөрүү 
тууралуу чечимди, биринчи медициналык-санитар-
дык жардам көрсөтүү мекемелеринин базасында 
психиатриялык жардам берүү кызматтарын бейтап-
канадан сырткары көрсөтүү үлгүсүнө багыттоону 
эске алуу менен реформалоо процесси башталды.  

Мамлекеттик бюджеттен «зыянды азайтуу» про-
граммаларына кошумча каражат тартуу боюнча 
иш биринчи жолу демилгеленди.   

Таблеткаланган морфинди каттоонун жана 
аны мамлекеттик кепилдик программасына 
киргизүүнүн эсебинен Кыргыз Республика-
сында паллиативдик бейтаптар үчүн ооруну 
басаңдатуучу каражаттардын жеткиликтүүлүгү 
бир топ жакшырды. 

Паллиативдик жардам берүү боюнча пилоттук 
долбоордун мультидисциплинардык тобу Бишкек 
шаарында 103 адамга кызмат көрсөттү. 

Бейтапканадан сырткары психиатриялык жардам 
берүү боюнча пилоттук долбоордун мультидис-
циплинардык тобу Бишкек шаарында 113 адамга 
кызмат көрсөттү, анын ичинен 15 үй-бүлөгө 
жашоо шарттарын жакшыртуу боюнча кошумча 
жардам берилген.

«коомдУк 
САлАмАттыкты 
САктоо» 
программасы
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УкУк 
программасы

Укук программасынын алкагында төмөндөгү 
салым кошулган жана көмөк көрсөтүлгөн

7 эксперттик жумушчу топтун жалпы 
ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгында мый-

зам долбоорлорунун 7 пакети иштелип 
чыгып, 2014-жылы декабрь айынын 

аягында КР Жогорку Кеңешине жиберил-
ген: КР кылмыш-жаза кодексинин жана 

майда кылмыштар тууралуу кодекси-
нин, жазык-процессуалдык кодексинин, 

жазык-аткаруу кодексинин, жарандык 
процессуалдык кодексинин, соттордун 

жоопкерчилиги жөнүндө мыйзамынын, 
мамлекет кепилдикке алган юридикалык 

жардам жөнүндө мыйзамынын жана 
аткаруу өндүрүшү жөнүндө мыйзамынын 

жаңы редакциялары.

Медициналык адистер үчүн зомбулукту/
кыйноолорду жана катаал мамилелерди 
эффективдүү документтештирүү боюн-
ча практикалык көргөзмө курал иштелип 
чыкты. Көргөзмө курал жогорудагы ма-
селелер боюнча иш алып барган врачка 
документтештирүүнүн стандартын сунуштайт, 
кеңеш берүү, диагностика, зарыл болгон ме-
дициналык жардам берүү жана психоэмоцио-
налдык колдоо көрсөтүү, зомбулук, кыйноо-
лор жана башка катаал, адамгерчиликсиз же 
адамдын беделин түшүргөн мамилелер колдо-
нулгандан кийинки  абалдардын кесепеттерин 
алдын алуу боюнча сунуштарды берет. 

Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчилик-
сиз же адамдын беделин түшүргөн мамилелердин 
жана жазалардын түрлөрүн Стамбул протоколуна 
ылайык  медициналык документтештирүүнүн 
стандарттары боюнча  медициналык билим берүү 
мекемелеринин азыркы учурдагы окутуу про-
граммаларына өзгөртүүлөр жана кошумчалар 
киргизилди жана жаңы окутуу курстары иштелип 
чыкты:

•  И. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик меди-
циналык академиясы (дипломго чейинки даярдык),

•  Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо 
жана квалификацияны жогорулатуу институту 
(дипломдон кийинки даярдык),

•  КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин 
алдындагы медициналык колледж (орто кесиптик 
билим берүү),

•  Б.н. Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян универ-
ситети (дипломго чейинки даярдык),

ар кандай ведомстволордун жана уюмдардын 
40 өкүлдөрү эл аралык «Врачтар адам укуктары 
үчүн» уюму менен биргеликте Стамбул протоко-
лунун стандарттары боюнча окуудан өтүштү. 

КР адвокатура институтун түзүүгө эксперттик 
жана техникалык көмөк көрсөтүлдү.

«Кыргызстандагы юридикалык клиникалар жана 
мамлекет кепилдикке алган юридикалык жардам 
берүү системасы» боюнча изилдөө өткөрүлдү.
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ЖАштАР
программасы 

Жаштар программасынын алкагында 
төмөндөгү салым кошулган жана көмөк 

көрсөтүлгөн 

Жаштардын каржылык сабаттуулугун 
көтөрүү боюнча долбоордун алкагында 

каржылык сабаттуулук боюнча «Муници-
палитет Фин-Билим-Сити» аттуу уни-

калдуу комплекстүү форматтагы жайкы 
мектеп түзүлгөн;

Өлкө боюнча каржылык сабаттуулук туура-
луу жеке жана топтук долбоорлорду ишке 

ашыруу менен алектенген 50 окуучудан жана 
10 педагогдон турган формалдуу эмес тармак 

түзүлгөн;

Биринчи Бишкек Урбан Форумун уюш-
туруу жана өткөрүү боюнча долбоордун 

алкагында шаар маселелерин чечүү үчүн 
жооптуу коомдук уюмдар, шаар акти-

висттери, эксперттер жана мамлекеттик 
органдар ортосунда өз ара биргелешкен 

иштерди алып баруу үчүн аянтча түзүлдү; 

Бишкек урбан-форумуна 500гө жакын адам 
катышышты;

Бардык кызыккан тараптар үчүн шаарды 
өнүктүрүү боюнча маалыматтык платформа 

түзүлдү (сайт www.urban.kg);

«Эко-Баштык 2014» экологиялык фестивалына 
1000ге жакын адам катышышты;

«Jashtar Camp 2014» конференциясын уюштуруу 
жана өткөрүү боюнча долбоордун алкагында Кыр-
гызстандагы жаштардын интеллектуалдык жана 
маданий өнүгүү чөйрөлөрүндө тажрыйбалары 
жана көндүмдөрү менен бөлүшүү боюнча комму-
никациялык аянтча түзүлдү;

Jashtar Camp 2014 конференциясына 3500гө жа-
кын жаш активисттер катышышты;

Jashtar Camp конференциясына КР премьер-
министри Жоомарт Оторбаев жана Бишкек 
шаарынын мэри Кубанычбек Кулматов келишип, 
катышуучулар менен баарлашып кетишти; 

Jashtar Camp конференциясына Бишкектен, 
Оштон, Жалал-абаддан, Караколдон, Баткенден 72 
улуттук спикерлер, Казакстандан - 2 спикер, Тажи-
кистандан - 1 спикер,  Россия Федерациясынан – 
1 жана Сингапурдан – 1 спикер катышышты;

Ысык-Көл облусунан 60 жаш кыз-уландар 
«Ийгиликтүү башат!» Жаштарды социалдык 
ишкердүүлүккө тартуу» долбооруна катышышты. 
Долбоор жаштар чөйрөсүндө ишкер адамдын оң 
образын калыптандырууга, жаштардын социалдык 
ишкердүүлүккө болгон кызыгууларын жогору-
латууга, лидердик сапаттарды, башкаруучулук 
компетенцияларды чыңдоого жана ишкердик 
активдүүлүктү көтөрүүгө жардам берди; 

Каракол шаарынан жана Ысык-Көл облусунан 40 
жаш кыз-уландар «Кыялдануудан башта» аттуу 
долбооруна катышышты. анын максаты эколо-
гия, социалдык ишкердүүлүк, старт-аптарды, 
IT–технологияларын өнүктүрүү, эффективдүү 
кызматташуу жана команда түзүү сыяктуу 
чөйрөлөрдө потенциалды жогорулатууга багыт-
талган; 

Өлкөнүн ар кайсы облустарынан келген 30 ак-
тивист өз коомчулуктарын өнүктүрүүгө кошкон 
салымдары үчүн «Сүйгөн айылым/шаарым үчүн 
100 эң жакшы иш» сынагынын алкагында сыйлык-
ка татыктуу болушту.
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«мААлымАт 
эРкиНдиГи» 
программасы

«Маалымат эркиндиги» программасынын 
алкагында төмөндөгү салым кошулган жана 

көмөк көрсөтүлгөн 

Бардык кызыккан тараптардын катышуусу 
менен санариптик көрсөтүүгө өтүү жөнүндө 

мыйзам долбоору иштелип чыкты жана КР 
Жогорку Кеңештин кароосуна берилди.

Санариптик көрсөтүүгө өтүү жөнүндө 
полистик документ Кыргызстанда биринчи 

жолу даярдалды. 

Жеке, коомдук жана мамлекеттик 
көрсөтүүчүлөрдүн 50 өкүлү редакциялоо, 

жаңылыктарды берүү жана аз бюджеттик 
программалоо боюнча мастер-класстардан 

өтүү аркылуу өзүлөрүнүн санариптик 
телерадиоберүүгө өтүү менен байланышкан 

потенциалын жогорулата алышты.

ММКнын 30 өкүлү көп түрдүүлүк жана муль-
тимедиа жөнүндө репортаждарды даярдоо 

боюнча көндүмдөрүн жакшыртышты. 

Санариптик телерадиоберүүгө өтүүдөн улам 
7 облустук каналдар жана социалдык пакеттеги 
4 каналдар үчүн жабдыктарды сатып алуу боюнча  
ачык тендерлер Кыргыз Республикасынын транс-
порт жана коммуникация министрлигинин техни-
калык талаптарына ылайык өткөрүлдү.

КР Президенттик аппаратынын деңгээлинде 
этнос аралык мамилелерди өнүктүрүү Концепция-
сын медиа жана кыргыз тилинин бириктирүүчү 
ролун өнүктүрүү бөлүгүн ишке ашырууга көмөк 
көрсөтүлдү.  

9 республикалык ММКда көп түрдүүлүк, тынчтык-
ты орнотуу, көп тилдүүлүк жана кыргыз тилинин 
бириктирүүчү ролу тууралуу ар кандай формат-
тагы 200дөн ашык репортаждар даярдалып, ТВ 
жана радио эфирлерде жайгаштырылды.  

КТРКда документтерди иштетүүнүн электрондук 
системасы иштелип чыгып, ишке киргизилди. 

Жождордун 300дөн ашык мугалимдери ачык 
билим берүү ресурстарынын зарылчылыгын жана 
колдонуунун маанисин түшүнүштү. 

Билим берүүчүлүк контентти эркин жана акысыз 
колдонууну жөнгө салуучу 10дон ашык норматив-
дик документтер, аны менен бирге эле Кыргыз-
станда ачык билим берүү ресурстарын өнүктүрүү 
Концепциясы иштелип чыкты.

30дан ашык билим берүү, илим жана мадани-
ят мекемелери Ачык билим берүү үчүн Коали-
циясынын мүчөлөрүнөн болуп калышты. 

«7-класс үчүн кыргыз тили» биринчи электрондук 
окуу китеби түзүлдү. Китептин авторлору, анын 
ичинде програмисттер тобу да, өкмөттүк ардак 
грамотасы менен сыйланышты. 

Кардиологиядагы бейтаптар үчүн 3000 электрон-
дук карточка катталды.

Сөз эркиндигин коргоонун алкагында 2014-жылы 
25 соттук иштерде журналисттердин кызыкчы-
лыктары корголду. 
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БИЛИМ БеРҮҮ 
программасы

Билим берүү программасынын алкагында төмөндөгү 
салым кошулган жана көмөк көрсөтүлгөн 

Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынан 
60 мектеп «Мектеп – коомчулукту консолида-
циялоо борбору» аттуу долбоордун алкагында 
биргелешкен иш-чарага камтылган. 

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген жана 
тобокел топторундагы балдардын билим алуудагы 
маселелерин чечүүдө мектептердин жана коом-
чулуктардын аракеттерин колдоого багытталган 
жарандык уюмдардын 5 демилгелери колдоого 
алынган.

Нарын жана Ош шаарларындагы, ошондой 
эле, Чүй облусунун Лебединовка айылындагы 
инклюзивдик билим берүү боюнча ресурстук 
борборлордун иштөөлөрүнө институционал-
дык жана уюштуруучулук колдоо көрсөтүү 
улантылды.  

Республиканын 2 жогорку окуу жайларына көз 
карандысыз тышкы аккредитациядан өтүүлөрүнө 
көмөк көрсөтүлдү. 

Жаңы билим берүү стандарттарынын алкагында 
жогорку окуу жайларда билим берүү боюнча 6 
окутуучулук-методикалык комплекстер иштелип 
чыкты жана таркатылды. 

Жаңы билим берүү стандарттарынын алкагында 
орто мектептер үчүн 11 окутуучулук - методи-
калык материалдар иштелип чыгып, басууга 
даярдалууда. 

Кыргызстанда биринчи жолу Бишкек шаарындагы 
№34 адистештирилген мектептин базасында 
аутизмден жабыркаган балдар үчүн пилоттук 
аВа-классы түзүлдү.
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«ЖАРАтылыш 
РеСУРСтАРыН 
бАшкАРУУ» 
программасы

«Жаратылыш ресурстарын башкаруу» програм-
масынын алкагында төмөндөгү салым кошулган 
жана көмөк көрсөтүлгөн 

Чаткал районундагы Терек-Сай айылындагы 
сурьма чыккан Касан деген жайга болгон аук-

циондон мамлекеттин бюджетине 4,5 млн. АКШ 
доллары түшкөн. Бул мамлекеттик геология 

агенттигине аукциондорду өткөрүү жана экс-
перттик комиссиянын ишин жакшыртуу боюнча 

сунуштарды берген эксперттик топтун жасаган 
ишинин жыйынтыгы болуп саналат. 

«Бардык кызыккан тараптардын ортосунда кызмат-
таштык аркылуу туруктуу өнүгүүгө» аттуу долбоору 

ала-Бука районундагы бюджеттик процессти страте-
гиялык пландаштыруу борбору тарабынан ишке ашы-

рылган. Бозымчак кен казуучу жеринен жергиликтүү 
бюджетке түшкөн которуулардан улам ала-Бука 

районундагы эки Көк-Таш жана Көк-Серек айылдары 
дотация категориясынан чыгышты. Мамлекетке салык 

түрүндө 43 миллион сом төлөнгөн, анын ичинен 
жергиликтүү бюджетке 19 миллион сом келип түшкөн. 

Республиканын 5 облусунда, 9 райондун 51 айыл 
өкмөттөрүндө жергиликтүү коомчулуктарды 

жаратылыш ресурстарын башкарууга катыш-
тыруу боюнча маалыматтык билим берүүчүлүк 

иш-чаралар өткөрүлдү. 

Кенди пайдалануу чөйрөсүндө экологиялык мый-
замды бузуунун натыйжасында жерлерге келти-
рилген зыяндын өлчөмүн аныктоо боюнча ыкма 

иштелип чыккан. 

2015-2025-жылдары Ысык-Көл облусунун Тоң районун 
туруктуу  өнүктүрүү Программасы иштелип чыккан. 
2015-2025-жылдары Ысык-Көл облусунун Тоң районун 
туруктуу  өнүктүрүү Программасынын долбоору Тоң 
райондук гезитине басылып чыккан. 

«Тоң районунун өнүктүрүү агенттиги» юстиция орган-
дарында 2015-жылы 10-январда каттоодон өткөн. 

айыл аймактарында жаратылыш ресурстарын 
эффективдүү башкаруу боюнча методикалык сунуштар 
жана  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 
жана жергиликтүү коомчулуктар үчүн көрсөтмө курал 
иштелип чыккан.

Министрликтердин жана ведомстволордун адистери 
үчүн маалыматтык контентти башкаруу боюнча билим 
берүүчүлүк модулдар Мамлекеттик кадрдык кызмат 
менен бирдикте иштелип чыккан жана макулдашылган.

Кесиптик стандарт, Геология жана минералдык 
ресурстар мамлекеттик агенттигинин адистери жана 
агенттиктин башкаруучулары үчүн квалификация-
лык талаптар жана мамлекеттик кызматкерлердин 
квалификацияларын көз карандысыз баалоо боюнча 
көрсөтмө иштелип чыкты. Геология жана минералдык 
ресурстар мамлекеттик агенттиги үчүн техникалык 
регламенттер боюнча 7 жобо иштелип чыккан. 

«Кендерди иштетүүнүн техникалык-экономикалык 
негиздемелерине көз карандысыз экспертиза жүргүзүү 
боюнча иш-чараларды алып барган физикалык жана 
юридикалык жактарды аккредитациялоо боюнча» 
жобо иштелип чыккан.

Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондунун эсебинен 
долбоорлорду тандоо жана каржылоо жобосу иштелип 
чыкты.

«Гуманитардык борбор «ньюмен» коомдук бирик-
меси тоо-кен казуу секторун башкарууда ачыктыкты 
жогорулатууга жана өлкөнүн калкынын тоо-кен казуу 
тармагына жасаган мамилелерин оң тарапка оңдоого 
багытталган маалымат кампаниясын өткөргөн. улуттук, 
аймактык жана жергиликтүү массалык маалымат кара-
жаттары тоо-кен казуу тармагындагы иш-чараларды 
жана абалды эки – кыргыз жана орус тилдеринде 
калыс жана нейтралдуу түрдө чагылдырышты. 
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