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Урматтуу кесиптештер, өнөктөштөр!

Сиздердин колуңуздарда «Сорос-
Кыргызстан» фондунун 2016-жыл үчүн 
отчету турат. Бул абдан динамикалуу 
жана кызыктуу жыл болду, ал тиешелүү 
мүмкүнчүлүктөрдү жаратты жана Фонд үчүн 
чакырыктарды да жасады.

2016-жыл биздин төрт жылдык 
стратегиябыздын жыйынтыктоочу жылы 
болуп калды, биз бул отчетто календардык 
жыл ичиндеги сапаттык натыйжаларды 
гана эмес, мурдагы жылдарда жетишилген 
ийгиликтерди да чагылдырууга аракет 
кылдык. Биздин ишибиздин философиясы 

жарандардын демилгелерин колдоодо болуп саналат, бул колдоо бир жолку мүнөзгө ээ 
болбойт, ал ар бир жарандын укуктарын коргоодогу жана камсыз кылуудагы ачык коомдук 
базалык принциптерин сактоо менен, түзүмдүк (структуралык) негизде оң өзгөрүүлөрдү 
жайылтууда болот. «Сорос-Кыргызстан» фонду мамлекеттик органдардын ишинин ачык-
айкындыгын, отчеттуулугун камсыз кылууга жана бийлик менен конструктивдүү диалог курууга 
карата коомдун умтулуусун колдоого алат.

Биздин өнөктөштөргө – өкмөттүк эмес уюмдарга, мамлекеттик түзүмдөргө, эл аралык 
өнөктөштөргө жана биздин эксперттерге өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет. Алар менен 
тыгыз өз ара аракеттенбей туруп, мамлекеттик түзүмдөрдүн саясий эрки болбой, биз бардык 
долбоорлорубузду ийгиликтүү ишке ашыра алмак эмеспиз. Албетте, чын дилден чыккан эң 
жылуу ыраазычылык сөздөр Фонддун кызматкерлерине арналат. Менин кымбаттууларым 
жана урматтуу кесиптештерим, ачык коомдун принциптерин жана баалуулуктарын колдоого 
алгандыгыңыздар жана ишке бүткүл күчүңөрдү жумшаганыңыздар үчүн Сиздерге чоң рахмат!

Урматтоо менен,

Шамиль Ибрагимов
«Сорос-Кыргызстан» фондунун аткаруучу директору

"Сорос-Кыргызстан" фондунун аткаруучу 
директорунун саламдашуу сөзү
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КЫСКАРТУУЛАРДЫН ТИЗМЕСИ

КР ЖС – Кыргыз Республикасынын Жогорку соту

ЖӨБЭММА – Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этнос 
аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик

МКЮЖ – Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам

КР ӨЖЭКМК – Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана 
кен иштетүү мамлекеттик комитети

КДжАЖКММИ – Кайра даярдоо жана адистикти жогорулатуу кыргыз 
мамлекеттик медициналык институту

КР ЖК – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши

КР – Кыргыз Республикасы

КИТАД – Кен иштетүү тармактарындагы ачык-айкындык демилгеси

МТ – Маалыматтык технологиялар

ДМЧ – Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелгендер

ДМЧА – Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар

КР СМ – Кыргыз Республикасынын Саламаттык министрлиги

ЖӨБ – Жергиликтүү өз алдынча башкаруу

КР УБ – Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы

ӨЭУ – Өкмөттүк эмес уюмдар

КФ – Коомдук фонд

ЖЧК – Жоопкерчилиги чектелген коом

АТ – Аяр топтор

БАЕФ – Борбордук Азиядагы Евразия фонду

ММКФ – Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

СКФ – «Сорос-Кыргызстан» фонду

АЖМФ – Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фонду

АӨФ – Аймактык өнүгүү фонду

КР БШК – Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы

СТВ – Санариптик телевидение

ЭЖТ – Эксперттик жумушчу топ

CEDAW – Аялдарга карата басмырлоону жоюу боюнча конвенция

SMM-кампаниялар – социалдык платформаларды колдонуу 
аркылуу көйгөй маселеге көңүл бурдуруу процесси

YAF – Жаштар демилгелерин колдоо фонду (YouthActionFund)
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2016-жылы «Сорос-Кыргызстан» фондунун 
ишмердиги Ачык коом фонду (Нью-Йорк) жана 
Европа кошууну тарабынан каржыланды.

2016-жылы Фонд Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик бюджетине 23,2 млн сомдон 

СКФнын 2016-жылдагы жалпы бюджети: $4 414 476

Операциялык 
долбоорлор

Административдик 
чыгымдар

Гранттар

Программалык 
ишмердиктин 
бюджети

$3 857 355

Алардын ичинен:

Гранттар 57,88% $2 554 890

Операциялык 
долбоорлор

29,50% $1 302 465

Административдик 
чыгымдар

12,62% $557 121

Жалпы: $4 414 476

Программалар Жалпы бюджет, $ Жалпы гранттык 
бюджет, $

Операциялык 
бюджет, $

Укуктук программа 1 260 817 716 445 544 372

Коомдук саламаттыкты сактоо 1 107 632 787 656 319 976

Маалыматтын эркиндиги 520 860 336 036 184 824

Билим берүү программасы 388 466 319 642 68 824

Жаштар программасы 303 443 200 606 102 837

Жаратылыш ресурстарын 
башкаруу 276 137 194 505 81 632

Жалпы: 3 857 355 2 554 890 1 302 465

ашык (Социалдык фондго чегерүү, киреше 
салыгы ж.б. салыктар) которду. Бардыгы 
болуп 23 жыл ичинде Фонддун ишмердигинен 
өлкөнүн бюджетине кайтарымсыз 90,8 млн 
АКШ долларынан ашык каражат түштү.

2016-жылдын жалпы сандык көрсөткүчтөрү
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СКФнын 2016-жылдагы жалпы бюджети: $4 414 476

«Сорос-Кыргызстан» фондунун 2016-жылдагы 
ишинин маанилүү багыттарынын бири прогрессивдүү 
укуктук реформалары жана практикаларды ишке 
ашырууну колдоо болуп калды.

Укуктук программанын негизги 
максаттары: 
1. Укуктун үстөмдүгүн орнотууга жана адам укуктары 
жаатында эл аралык стандарттарды сактоого 
багытталган улуттук реформаларды колдоо;
2. Жарандык коомдун адам укуктарын коргоо жана 
илгерилетүү, коомдук талкууларды өнүктүрүүгө 
көмөк көрсөтүү демилгелерин колдоо. 

Укуктук программа КР Жазык жана Жазык-
процессуалдык кодекстеринин, Кылмыштар 
кодексинин, Эреже бузуулар кодексинин, Кылмыштык 
соттолууну каттоонун, «Пробация жөнүндө», 
«Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам 
жөнүндө», «Мунапыс жөнүндө», «Кодекстерди 
ишке киргизүү жөнүндө» мыйзамдардын жаңы 
редакцияларын иштеп чыгууга эксперттик колдоо 
көрсөттү. Программа ошондой эле эксперттик жана 

Жазык кодекси
«жазык кылмышы» түшүнүгү киргизилди. Анча 
чоң эмес жана орто оордуктагы, оор жана өзгөчө 
оор кылмыштар так ажыратылышы зарыл. Анча 
чоң эмес кылмыштар өз алдынча Кылмыштар 
кодексине бөлүндү. Алар жазыктык болуп кала 

жарандык коомду иштелип жаткан жана КР Жогорку 
Кеңишиндеги мыйзам долбоорлорун талкуулоого 
жана коштоого тартууга көмөк көрсөттү. Аталган 
мыйзам долбоорлоруна укуктук, укук коргоочу жана 
жемкордукка каршы экспертизаларды милдеттүү 
түрдү өткөрүү колдоого алынды. Ошондой эле 
Укуктук программа кабыл алынган төрт мыйзамды 
Ишке ашыруу пландарын иштеп чыгууга катышты.

берет, бирок алардын зыяны олуттуу эмес 
болгондуктан, жаза айыппул, түзөтүү иштери 
ж.б. түрүндө аныкталды;
кылмыш ишин депенализациялоо (жазык 
жазасын азайтуу) – эркинен ажыратуу мөөнөтү 
төмөндөтүлдү. Төмөнкү эркинен ажыратуу 

Укуктук программа 

Кыргызстанда соттук-укуктук системаны реформалоого көмөк көрсөтүү 

Жазык мыйзамдарынын негизги жаңылыктары (толук эмес тизме) 

Укуктук программа
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мөөнөттөрү аныкталды: эң төмөнкү – 1 жыл, 
эң жогорку – 15 жыл, ал эми кылмыштар 
жалпысынан – 20 жыл. Өмүр бою эркинен 
ажыратуу сыяктуу жазалоонун түрү сакталып 
калды; 
жазалардын категориялары киргизилди, 
алар жазаларды оптималдаштырганга 
жана дайындалгандан кийинки соттук кароо 
ченемдерин азайтып чектегенге жардам берет; 
кылмыштардын жаңы түрлөрү – медициналык 
кылмаштар киргизилди, дарыгерлердин 
жоопкерчилиги абдан жогорулатылды; 
конституциялык укуктарга жана адамдын 
эркиндигине каршы кылмыштар боюнча 
глава кайра каралып, олуттуу түрдө 
конкреттештирилди; 
кыйноолор кызматтык кылмыштар 
категориясынан инсанга каршы кылмыштар 
категориясына которулду;
пробация институту – шарттуу айыптоо 
формасы киргизилди, мында айыпталган адам 
эркиндигинен ажыратылбастан, сот аныктаган 
сынак мөөнөтүндө пробация органынын 
көзөмөлүндө болот. 

Жазык-процессуалдык кодекс
кылмыштар жана жазыктар тууралуу 
арыздардын (маалымдоолордун) Бирдиктүү 
реестрин түзүү; 
төмөнкүлөр боюнча процессуалдык макулдашуу 
киргизилди:
1) күнөөнү моюнга алуу; 
2) кызматташуу;
3) тараптардын жарашуусу тууралуу;
юридикалык жактардын жоопкерчилиги 

каралды;
коргоонун – адвокаттардын укуктары 
кеңейтилди; 
жаңы процессуалдык фигура – тергөө соту 
киргизилди. 

Жазык-аткаруу кодекси 
айыпталуучулардын укуктарынын тизмеси 
кеңейтилди; 
эркинен ажыратуу жайларын көзөмөлдөө жана 
надзор механизми күчөтүлдү, анын ичинде 
өкмөттүк эмес уюмдар тарабынан да; 
жаңы жазык-укуктук таасир этүү чараларын 
ишке ашыруу тартиби аныкталды. 

Укуктук программа ЕККУ (ОБСЕ) менен биргеликте 
Казакстан Республикасынын (КР) сотко чейинки 
тергөөнү бирдиктүү каттоо системасын өнүктүрүү, 
электрондук эсепке алуу жана алмашуу 
тажрыйбасын иликтеп-үйрөнүү; КР Башкы 
прокуратурасынын (БП) Укуктук статистика жана 
атайын эсепке алуу боюнча комитетинин иши 
менен таанышуу үчүн Астана шаарына барып 
окууну уюштурууну колдоду. Алынган тажрыйба 
Кыргызстанда кылмыштар жана жазыктар тууралуу 
арыздардын (маалымдоолордун) бирдиктүү 
реестрин жүргүзүү учурунда колдонулат.
Укуктук программа БУУӨП (ПРООН) жана КР Жогорку 
сотунун Конституциялык палатасы менен биргеликте 
жыл сайын болуучу Конституционализмдин жайкы 
мектебин өткөрдү. Катышуучулардын арасында 
депутаттар А.Шыкмаматов жана Т.Исакунова, 
Конституциялык палатадагы Президенттин өкүлү 
Н.Касымбеков, Конституциялык палатанын 
төрагасы Эркинбек Мамыров, судьялар, омбудсмен 

Укуктук программа
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К.Оторбаев, БШКнын төрагасынын орун басары 
А.Абдрахматова, Парламенттин аппарат башчысы 
А.Кутушев, ошондой эле Жогорку Кеңештин, 
Өкмөттүн Аппаратынын, Юстиция министрлигинин, 
БШКнын, КР Улуттук банкынын, прокуратуранын, 
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана 

этностор аралык мамиле боюнча мамлекеттик 
агенттиктин кызматкерлери, донор уюмдардын 
өкүлдөрү болду. Эл аралык эксперт катары 
Латвиянын Конституциялык сотунун төрагасы, 
белгилүү укукчу Алдис Лавиньш чакырылды.

2017-жылдын 1-январынан «Мамлекет кепилдеген 
юридикалык жардам жөнүндө» КР мыйзамы күчүнө 
кирди.
Укуктук программа мыйзам долбоорун Жогорку 
Кеңеште үчүнчү окууга карата эксперттик коштоону 
колдоого алды; барып отурумдарды жана эксперттик 
жолугушууларды өткөрүүгө жардам берди. Укуктук 
программа укуктук, укук коргоочу жана жемкордукка 
каршы экспертизаларды өткөрүүгө көмөк көрсөттү.
Ошондой эле Укуктук программа Бишкек шаарынын 
мэриясынын Октябрь, Свердов, Биринчи Май 
райондук администрациялары менен биргеликте 
калкка кеп-кеңештик-укуктук жардам көрсөтүү 
боюнча пилоттук долбоорлорду өнүктүрүүгө 
жардам берди. Коомдук кабылдамалардын 
иши жолго коюлду, ал кийин Бишкек шаарынын 
муниципалитеттеринин базасында дайыма иштей 

Акыркы жылдарда мамлекеттик органдардын, 
эл аралык уюмдардын, жарандык 
коом уюмдарынын жана улуттук укук 
коргоо институттарынын аракеттеринин 
натыйжасында кыйноолордун жана ырайымсыз 
кайрылуулардын алдын алуу жаатында 

турган болот.
Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам 
(МКЮЖ) системасын өнүктүрүү боюнча маанилүү 
өнөктөштөрдүн бири КР Юстиция министрлиги 
менен катар КР Адвокатурасы болуп саналат. 
Адвокатурага ишмердигинин негизги стратегиялык 
багыттарында эксперттик жана техникалык 
жардам көрсөтүлдү: Адвокатуранын «Каржылык 
саясаты» жана «Эсепке алуу саясаты» иштелип 
чыкты, ошондой эле «Кылмыштык иштер 
боюнча адвокаттардын кесиптик ишмердигинин 
стандарттарынын» долбоору даярдалды. 
Бул стратегиялык документтер келечекте 
каржы агымдарын натыйжалуу башкарганга, 
адвокаттардын ишинин сапатын жакшыртканга 
мүмкүнчүлүк берет.

Кыргыз Республикасында мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасын 
өркүндөткөнгө көмөк көрсөтүү 

Кыргыз Республикасында кыйноолордун жана башка катаал, ырайымсыз же ар намысты 
басмырлаган жазалоонун жана кайрылуулардын түрлөрүнүн алдын алуудагы жана 
жазасыз калууга каршы күрөшүүдөгү улуттук аракеттерди бириктирүүгө колдоо көрсөтүү

Укуктук программа
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тиешелүү оң натыйжаларга жетишилди, тактап 
айтканда, алар:
укук коргоо органдары тарабынан да, өлкөнүн 
жогорку жетекчилиги тарабынан да жабык 
жайларда кыйноолордун жана ырайымсыз 
кайрылуулардын бардыгын таанууга карата 
табу (тыюу салуу) алынып салынды;
кыйноолорду натыйжалуу криминалдаштыруу 
планында реалдуу ийгиликтерге жетишилди; 
мамлекеттик органдар менен өкмөттүк эмес 
уюмдардын ортосундагы түрдүү форматтардагы 
жана түрдүү деңгээлдердеги кыйноолордун 
алдын алуу жаатындагы иш жолго коюлду;
кыйноолор көйгөйүнө тиешелүү көңүл бурулду 
жана аны тезинен чечүү милдети мамлекеттик, 
укук коргоо жана мамлекеттик институттардын 
өнүктүрүү программаларына киргизилди 
(2013-2017-жылдарга карата Омоктуу өнүгүүнүн 
улуттук стратегиясы, Кыйноолордун алдын 
алуу жаатындагы иш-аракеттердин улуттук 
планы, 2011-жыл, Ички иштер органдарын 
реформалоо программасы, 2015-жыл, КР 
прокуратура органдарын 2015-жылга чейин 
өнүктүрүү стратегиясы, КР Саламаттык сактоо 
министрлигинин зомбулуктарды, кыйноолорду 
жана башка ырайымсыз кайрылуунун түрлөрүн 
болтурбоо боюнча 2016-жылга карата иш-
чараларынын комплекстүү планы); 
Улуттук превентивдик механизм – КР 
Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук 

борбору (мындан ары – Улуттук борбор) түзүлдү 
жана иштеп жатат. 

Ошону менен катар, оң натыйжалар менен 
бирге эле жабык жайлардагы адам укуктарынын 
системалуу бузулушунун улантылышы өзгөчө 
тынчсыздандырат. КР Башкы прокуратурасынын 
маалыматтары боюнча, прокуратура органдары 
укук коргоо органдарынын кызматкерлери 
тарабынан кыйноолордун колдонулганы тууралуу 
435 арызды каттаган. Салыштыруу үчүн: 2015- 
жана 2014-жылдары кыйноолордун колдонулушу 
тууралуу 199 жана 220 арыз катталган. 92% 
учурда алдын ала текшерүүнүн натыйжасы боюнча 
прокуратура органдары кылмыш иштерин козгоодон 
баш тартышат.

Долбоордун алкагында үч милдет ишке 
ашырылууда: 
1. Улуттук борбордун стратегиялык милдет-
терин ишке ашыруудагы дараметин жогорулатуу.
2. Башкы прокуратура, саламаттык сактоо 
министрлиги, судьялар жана Адвокатура сыяктуу 
негизги мамлекеттик органдардын кыйноолорду 
документтештирүү жана иликтөө боюнча 
дараметин арттыруу. 
3. Стратегиялык максаттарга жетүү үчүн 
Кыйноолорго каршы коалициянын дараметин 
жана ишинин натыйжалуулугун күчөтүү.

2016-жылы Укуктук программа тарабынан эки 
уюмдун: «Жаштарды өнүктүрүү институтунун» 
жана «Полис Азия борборунун» жарандык 

агартуу академиясын түзүү боюнча өнөктөштүк 
долбоору колдоого алынды. Долбоор жарандык 
демилгелерин, жоопкерчилигин көрсөтүүгө жана 

«Жарандык агартуу академиясы» максаттуу гранттык долбоору

Укуктук программа
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өлкөнүн активдүү өнүгүүсүнө жардам берүүгө 
даяр жарандардын коомунун кеңейишине көмөк 
көрсөтөт. Академия Бишкекте, Бостериде жана 
Баткенде өткөрүлгөн үч окутуу сессиясынан турду. 
Лекторлор катары белгилүү коомдук ишмерлер, 
кесипкөйлөр, эл аралык жана улуттук эксперттер 
жана укук коргоочулар сессияларга катышышты. 
Сессиялардын жыйынтыгы боюнча 7 өкүл 
тандалып алынды, алар Страсбург (Франция) 
шаарындагы Эл аралык демократияны колдоо 

форумуна катышышты. Жыйынтыктоочу сессия 
белгилүү спикерлерди жана журналисттерди 
чакыруу менен, Академиянын катышуучуларынын 
өздөрү тарабынан уюштурулду. Натыйжа катары 
Академия өстү, таанымал болуп калды жана 
жаштар, активдүү жарандар арасында суроо-
талапка ээ болду. Кеңири аудиторияны камтуу 
үчүн жарандуулук жана анын көрүнүшү темасына 
карата басылмалар, видеороликтер жана башка 
материалдар даярдалды.

Гранттык конкурстун алкагында адам укуктарын 
коргоо жана илгерилетүү жаатында түрдүү 
7 демилге колдого алынды, буга өлкөнүн 
алыскы аймактарындагы калктын ар кандай 
аяр топторуна акысыз юридикалык жардам 

«Адам укуктарынын бузулушуна мониторинг жасоо жана аларды документтештирүү» 
гранттык конкурсу

көрсөтүү, камалгандарды кыйноону, балдарга 
карата зомбулукту болтурбоо жана ДМЧАлардын 
укуктарын коргоо да кирет. Алардын ичинен 4 
демилге аймактарда ишке ашырылып жатат. 

Укуктук программа
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«Маалыматтын эркиндиги» программасы эки 
негизги компоненттен түзүлдү: 
1. Медианы өнүктүрүү жана сөз эркиндигин коргоо.
2. Социалдык өнүгүү үчүн маалыматтык 
технологиялар. 

Медиа - компоненттин ишмердигинин 
негизги багыттары өзүнө төмөнкүлөрдү 
камтыйт:

Санариптик көрсөтүүгө (СТВ) өтүүгө көмөк 
көрсөтүү.
Маалыматтардын журналистикасы.
Социалдык жактан маанилүү медиаазыкты 

2016-жылы СТВга өтүү боюнча Өкмөттүн 
аракеттерине, тактап айтканда, аналогдук көрсөтүү 
2017-жылдын 15-майында өчүрүлө турганы жана 
толугу менен СТВга өтүүнүн зарылдыгы тууралуу 
маалымдоо максатында кеңири масштабдагы 
«Санарипти жандыр!» улуттук маалымат 
кампаниясын өткөрүүгө көмөк көрсөтүү боюнча иш 
улантылды. Маалымат кампаниясы өзүнө буларды 
камтыды: 1) «Санарип кербени», анын алкагында 
калк менен түздөн түз иш алып барылды, тематикалык 
лекциялар өткөрүлдү, жалпыга маалымдоо 
каражатына (ЖМК) материалдар берилди; 2) 
өлкөнүн бардык телеканалдарына маалыматтык 
видео- жана аудиороликтерди прокатка берүү; 3) 
www.sanarip.kg веб-сайтын түзүү; 4) плакаттарды 
жана башка басылма материалдарды жайылтуу, 
баннердик жарнамаларды жайгаштыруу, ошондой 
эле социалдык тармактарда SMM-кампанияларды 
өткөрүү.

түзүү. 
Сөз эркиндигин бекемдөө. 

Маалыматтык технологиялар боюнча 
иштин алкагында программанын иш-
мердигинин негизги милдеттери үч 
негизги багытта ишке ашырылды: 

Ачык билим берүү ресурстарын (АБР) өнүктүрүү.
ИТ-билим берүүнү жана ачык маалыматтарды 
өнүктүрүүнү колдоо. 
Санариптик укуктарды жана интернеттин 
эркиндигин коргоо. 

СТВга өтүүгө көмөк көрсөтүү 

Маалыматтын эркиндиги

«Квазар»: 
1. Сайт үчүн мазмунду (контентти), колл-борбордун 
маалыматтар базасын, видеороликтердин сюжеттерин, 
тренингдер үчүн таркатма материалдарды түзүү 
боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен 
жумушчу жолугушуулар өткөрүлдү. 
2. 2016-2017-жылдарга карата маалымат 
кампаниясынын стратегиясы иштелип чыкты;
3. Тиешелүү идеяларды эске алуу менен, 
видеороликтердин сюжеттик багыттары иштелип 
чыкты; 
4. Аймактарда маалымат кампаниясын уюштуруу 
механизми иштелип чыкты;
5. Расмий сайт жана SMM-кампаниялары ишке кирди; 
6. СТВнын бет ачарын өткөрүү үчүн Ош шаарында 
Жаштар кэмп аянтчасы колдонулду;
7. Аудиовизуалдык жана басылма материалдар 
даярдалды (өндүрүштө).

Маалыматтын эркиндиги
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2016-жылы долбоордун алкагында жаңы багыт 
– «Маалыматтар журналистикасын өнүктүрүү» 
киргизилди, бул конкреттүү көйгөйдү көрсөтмөлүү 
чагылдырган көптөгөн маалыматтардын негизинде 
материалдарды түзүүнү билдирет. Бул багытты 
өнүктүрүүнүн максаты ачык коомдун курулушуна 
салым кошуу болуп саналат, анткени так ушул 
маалыматтар аркылуу журналисттер жемкордук 
схемаларды ачышат, журналисттик иликтөөлөрдү 
өткөрүшөт жана маалыматтарды пайдалануу 

аркылуу аналитикалык материалдарды даярдашат. 
Ачык маалыматтар канчалык көп болгон сайын, 
ачык-айкындык да ошончолук жогору болот.
«Маалыматтар журналистикасын өнүктүрүү» 
долбоорунун алкагында толгон-токой 
маалыматтарды иштеп чыгуу куралын колдонуу 
боюнча базалык билимдерди алуу максатында 
журналисттерге тренерлер үчүн тренинг (ТоТ) 
өткөрүлдү; редакциялар тандалып алынды, 
көптөгөн маалыматтардын негизинде алардын 

Маалыматтардын журналистикасы 

Мындан сырткары, мыйзамдарды жакшыртуу 
боюнча иш улантылды. Тактап айтканда, 
«Электр жана почто байланыштары жөнүндө», 
«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук 
актылары жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы 
лицензиялык-уруксат берүү системасы жөнүндө», 
«Теле берүү жана радио берүү жөнүндө» КР 
мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 
мыйзам долбоорлорун экинчи окууда кабыл 
алуу. Көрсөтүлгөн эксперттик колдоо СТВга өтүп 
жатканга байланыштуу июндун аягында кабыл 
алынган мыйзамдардын пакетин экинчи окуу 
режимине кайтарганга мүмкүнчүлүк берди жана 
оңдоолорду киргизүүнү демилгелеген депуттаттар 
менен маселелерди иштеп чыккандан кийин ал 
КР Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникация, 
архитектура жана курулуш боюнча комитетинде 
экинчи окууда кабыл алынды. 
Көрсөтүлгөн эксперттик колдоо КР Өкмөтү 
иштеп чыккан/кабыл алган ченемдик-укуктук 
актылардын, КР Маданият, маалымат жана туризм 
министрлигинде Техникалык кеңешти уюштуруунун 
жана өткөрүүнүн натыйжасында СТВга өтүү 

программасын ишке ашыруунун алкагында 
мамлекеттик облустук телерадиокомпанияларды 
этап-этабы менен техникалык жаңылап өзгөртүүнү 
(модернизациялоону) аяктаганга мүмкүнчүлүк 
берди.
СТВга өтүү программасына жана «Кыргыз 
Республикасында Эфирдик санариптик теле 
берүүнүн социалдык пакетин түзүү шарттары 
тууралуу жобону бекитүү жөнүндө» Өкмөттүн 
токтомуна өзгөртүүлөр киргизилди.

Маалыматтын эркиндиги
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Калктын социалдык жактан маанилүү 
маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу 
максатында айрым ЖМКлар жана продакшн-
компаниялар колдоого алынды, алар кызыктуу 
социалдык контент менен берүүлөрдү, фильмдерди, 
роликтерди, ток-шоуларды жана видеоканалдарды 
даярдашты. Бул материалдарда айлана-чөйрө жана 
экология, жумушка орноштуруу көйгөйлөрү жана 

жаштар үчүн экономикалык мүмкүнчүлүктөр жана 
башка социалдык темалар көтөрүлдү. Жергиликтүү 
ЖМКлар абдан саясатташкандыктан, социалдык 
темалар дайыма эле өз деңгээлинде талкууланбайт, 
ошондуктан жалпыга маалымдоо каражаттарында 
ар тараптуу чагылдыруу социалдык темаларга 
чечим кабыл ала турган жактардын көңүлүн бурдура 
алат.

Социалдык жактан маанилүү медиаазыкты түзүү 

Коомдо маалымат агымынын көбөйүшү жана мамлекеттик түзүмдөрдүн, бизнестин жана коомдук 
уюмдардын өздөрү түзгөн маалыматтар менен бөлүшүүгө даярдыгынын өсүшү менен, сапаттуу 
талдоонун жана маалыматтарды түшүндүрүүнүн ролу өзгөчө маанимге ээ болууда. Маалыматтар 
менен иштей алуу ЖМК үчүн милдеттүү талап болуп калат, алар бийлик менен коомдун өз ара 
аракеттенүүсүнүн борборунда болот. Долбоордун натыйжасында көпчүлүк редакторлор жана 
катардагы репортерлор өз компетенцияларын олуттуу жогорулатышты жана көптөгөн коомдук 
маанилүү көйгөйлөргө көңүл бурушту, ал эми редакторлор маалыматтар журналистикасы жаатында 
ишти улантууну каалашты. Маалыматтар журналистикасы боюнча тренерлер үчүн тренингге 20 
адам, редакциянын журналисттери үчүн тренингге 25тей адам катышты. Бардыгы болуп ЖМКга 
долбоор боюнча 47 материал чыкты. 

ZANOZA-TV долбоору 2016-жылдын майында башталды. Редакция мурда аткара албай келген 
видеооператор менен келишим түзө алды, редакциянын эки корреспондентинин видеоконтентин 
өндүрүшкө кошту. «Сорос-Кыргызстан» фонду (СКФ) колдогон долбоор башталганга чейин видеосу 
менен материалдар абдан сейрек жана системасыз чыкчу, көп учурда видеону чөнтөк телефонуна 
тартышты. Болжолдуу жүздөй видеоматериал даяр болуп калды. Видеоконтент интернетте жана 
социалдык тармактарда улам популярдуу болуп жатканын эске алуу менен, редакция маалымат 
трендинде (өнүгүү багытында) боло алат. Учурдагы окуяларды чагылдыруудан сырткары 
эксклюзивдик кызыктуу материалдар: экологиялык темада (Ботаникалык бактагы дрондон жана

алгачкы материалдарын түзүү боюнча алар менен 
насаатчылар (менторлор) иштешти. Бул долбоордун 
алкагында маалыматтар журналистикасы боюнча 
алгачкы тренерлер пайда болот жана бир катар 

ЖМКлар материалдарды түзүү процессинде 
маалыматтарды колдонууну үйрөнүшөт деп 
күтүлүүдө.

Маалыматтын эркиндиги
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Карагач токойчосунан видео, шаардын таштандысынан видео) макалалар даярдалды, бул 
көйгөйгө көңүл бурдурду; Zanoza.kg Көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарын чагылдырды; секс-
кызматкерлердин укуктарынын бузулушуна жана аларга карата кыйноолор колдонулгандыгына 
тиешелүү болгон чоң жаңылык жараткан материалдар; ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген 
адамдардын (ДМЧА) укугуна байланыштуу бир канча материал даярдалды; көп учурда 
ЖМКлардын көңүлүнүн сыртында калган кайрымдуулук иш-чаралары чагылдырылды. Face-
book-ка жарнамаларды жайгаштыруу мүмкүнчүлүгү статистиканы: жазылгандардын санын, 
камтуу чөйрөсүн, материалдарды кароону бир нече эсе жогорулатканга мүмкүнчүлүк берди. 
Бардык материалдар http://zanoza.kg/?lable=7312&page=1 шилтемеси боюнча жеткиликтүү.

«Медиа Полиси Институту» (МПИ) журналисттердин кызыкчылыктарын сотто коргоо жана 
мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ошондой эле азыркы жана мурдагы депутаттар менен кандайдыр 
бир карама-каршылыктарды чечүү боюнча кеп-кеңештерди берүү аркылуу журналисттерди коргойт.

Бегаим Усенова, «Медиа Полиси Институту» комдук фондунун директору

СКФнын ЖМК, интернеттеги эркиндик жана 
санарип чөйрөсүндөгү адам укуктары жаатындагы 
колдоосу саясий жана маалыматтык монополияны 
жок кылганга жардам берди, бул динамикалуу 
интернет-коомчулукту жана салттуу ЖМКларда 
салыштырмалуу плюрализмди (көп пикирлүүлүктү) 
өнүктүрүү үчүн түрткү болду. Башкы өнөктөш 
Медиа Полиси Институту медиа тармакта укуктук 
чөйрөнү жакшыртуу үчүн иштейт, ошондой эле 
журналисттердин жана көз карандысыз ЖМКлардын 
укуктарын коргогонго жана илгерилеткенге көмөк 
көрсөтөт.

www.lib.kg АБР репозиторийинде (сактоо 
ордунда) 1000ден ашык билим берүү  китептери 
ачык жеткиликтүү болуп калды. Ресурсту 

Бул багыттын алкагында сөз эркиндигинин 
абалына жана ЖМКларга мониторинг жасалат, 
сөз эркиндигин, пикирлердин плюрализмин, көп 
түрдүүлүктү жакшыртуу боюнча КР мыйзамдарына 
сунуштар иштелип чыгууда. Мындан сырткары, 
соттордо журналисттер юридикалык жактан (ар-
намысты жана иштиктүү репутациясын коргоо, 
жеке турмушка кийлигишүү тууралуу доо арыздар) 
корголууда жана журналисттерге алардын кесиптик 
ишмердиги менен байланышкан укуктук маселелер 
боюнча кеп-кеңештер берилүүдө.

толуктоого төмөнкүлөр тартылды: КР Билим 
берүү жана илим министрлиги, ал ачык чыгарып 
алуу мүмкүнчүлүгү менен 227 китепти; КР 

Ачык билим берүү ресурстарын (АБР) өнүктүрүү

Маалыматтын эркиндиги
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Ачык маалыматтарды өнүктүрүү Кыргызстандын 
электрондук өкмөтүнүн стратегиясынын 
маанилүү артыкчылыктарынын бири болуп 
саналат, буга байланыштуу мамлекеттик 
органдар маалыматттарды активдүү 
түрдө ачып бере башташты. Бул олуттуу 
деңгээлде акыркы эки жылда СКФ өткөргөн 
эл аралык хакатондордун (программа иштеп 
чыгуучулардын биргелешкен ачык форуму) 
натыйжасында болду. 2016-жылы эки ушундай 
иш-чара өткөрүлдү – Урбан Дата Хакатон-2016 
жана Саламаттык сактоо маалыматтары 
боюнча Хакатон-2016, алардын натыйжасында 
мамлекеттик органдардын 80ден ашык дата-
тармактары талданып, топтолду жана http://
opendata.med.kg/, www.opendata.kg, http://api.
opendata-hackathon.com/ сайтында машина 
окуй турган форматка келтирилди. 

Хакатондордун өзү Украина менен 
Кыргызстандын Сорос улуттук фонддорунун 
ийгиликтүү өнөктөштүгүнүн күбөсү жана 
көндүмдөрдү өнүктүрүүдө, жарандык коомду (so-
cial participation) маалыматтык технологиялар 
аркылуу мамлекеттик органдардын ачык-
айкындыгын жана отчеттуулугун талкуулоого 

ИТ-билим берүүнү жана ачык маалыматтарды өнүктүрүүнү колдоо 

Улуттук китепканасы 350дөн ашык китепти; 
КР Улуттук академиясынын Кол жазмалар 
фонду 3000ден ашык кол жазманы; КР Жогорку 
аттестациялык комиссиясы 550дөн ашык толук 
тексттүү диссертацияларды жайгаштырды. 
Китептерди эркин жайгаштырууга үгүттөө менен 
катар, СКФ кыргыз тилиндеги эркин онлайн-
курстарга активдүү жол салууда. Бул багыттын 
натыйжасында бизде интернетте ачык лицензия 
менен 50дөн ашык онлайн-курстар жана 100дөн 
ашык видеосабактар бар. Алардын баары 
бир ресурста жайгаштырылат, 2017-жылы бул 
платформаны www.lib.kg сайтынын базасында 
жакшыртып иштөө пландалууда. 
«Автордук жана аралаш укуктар жөнүндө» 

КР мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү 
жөнүндө» мыйзамдын жаңы долбоору иштелип 
чыгып, КР Жогорку Кеңешинин кароосуна 
киргизилди, ага ылайык мамлекеттин эсебинен 
каржыланган бардык контент ачык лицензияда 
болушу керек. Мыйзамдын бул долбоору 
2016-жылдын аягында биринчи окуудан 
ийгиликтүү өттү, мыйзам 2017-жылы кабыл 
алынат деп күтүп жатабыз. Бул демилгенин 
алкагында Кыргызстан ошондой эле Марракеш 
келишимине кошулууда, ал корголгон автордук 
контентти ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген 
адамдар (ДМЧА) үчүн авторлордун уруксаты 
жок жеткиликтүү форматка которууга уруксат 
берет.

Маалыматтын эркиндиги



15

Жылдык отчет - 2016
«Сорос-Кыргызстан» фонду

тартууда прогрессивдүү жаңы формат болуп 
калды.
Билим берүүдөгү маалыматтык-
коммуникациялык чөйрөдө сапатты 
жогорулатуунун алкагында кеңири масштабдагы 
«Код сааты» республикалык акция экинчи жолу 
өткөрүлдү, ага республиканын жети облусунан 
3 100дөн ашык адам катышты. 
ИТ чөйрөсүндөгү жаңы билим берүү 
стандарттары ошондой эле программалык 

Санариптик укуктарды жана интернеттин 
эриндигин активдүү коргоо менен, Кыргызстан 
интернет-контентти жөнгө салуудан (интернет-
цензурадан) эркин болуп калууда, ал эми 
мамлекеттик органдар жеке маалыматтарды 
коргоонун маанилүүлүгүн түшүнүшөт. 

камсыздоону жана кызматтарды иштеп 
чыгуучулардын кыргыз ассоциациясы (ПККИКА) 
жана КР Жогорку технологияларынын паркы 
(ЖТП) менен биргеликте кесиптик-техникалык 
билим берүү деңгээлинде ишке киргизилүүдө. 
№98 Байланыш лицейинин базасында ИТ-
академия ишке киргизилди, ал биринчи окутуу 
жылы ичинде түрдүү багыттар боюнча 60 
программистти чыгарганга даяр болот. 

Сайттардын ишин сотко чейинки токтотуп 
коюу, угуу, жеке маалыматтарды коопсуз эмес 
топтоо жана сактоо боюнча бардык демилгелер 
программанын өнөктөштөрү тарабынан 
ийгиликтүү токтотулуп калды. 

Санариптик укуктарды жана интернеттин эркиндигин коргоо 

Маалыматтын эркиндиги
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Программанын максаты ар бир баланын билим 
алууга жана билим алуу ресурстарын алууга 
болгон мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу болуп саналат. 
Программанын 2016-жылдагы негизги ишмердиги 
ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген (ДМЧ) 
балдардын билим алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө 
багытталган демилгелерди колдоону жана Кыргыз 
Республикасынын билим берүү системасында 
социалдык инклюзивдик чөйрө үчүн шартарды 
түзүүнү өзүнө камтыды.
Бул ишмердиктин алкагында СКФ республикадагы 
инклюзивдик билим берүүнүн бүтүндөй моделин 
иштеп чыгууга, сынактан өткөрүүгө жана жайылтууга 
багытталган мамлекеттик органдар менен жарандык 
сектордун биргелешкен аракетин колдоду.
Бул ишмердик билим берүү стандарттарын, 
окуу программаларын жана өзгөчө билим берүү 
муктаждыктары бар балдарды жалпы билим берүүчү 
мектептин шартында коштоо боюнча атайын 
кызматты өзүнө камтыйт. Мындан сырткары, 2016-

жылы ДМЧ балдардын билим алуу мүмкүнчүлүгүн 
кеңейтүүнүн үстүндө иштеген, балдарга жана 
алардын ата-энелерине даректүү жардам жана 
колдоо көрсөткөн жарандык сектор уюмдарынын 
жана билим берүү мекемелеринин демилгелерин 
колдоо боюнча конкурстун алкагында атайын 
билим берүү муктаждыктары бар балдар менен 
иштеген уюмдар иштеп чыккан 6 долбоор колдоого 
алынды. Программанын ишмердигинин түз жана 
кыйыр пайда көрүүчүлөрү (бенефициарлары) ден 
соолук мүмкүнчүлүгү чектелген 700дөй бала болуп 
калды. 2016-жылы СКФнын программасы ошондой 
эле көп маданияттуу программаларын жайылтууга 
багытталган долбоорлорду жана көп маданияттуу, 
тилдик жана этникалык көп түрдүүлүк шартында 
билим берүү чөйрөсүн башкаруу куралдарын 
колдоду. Мындай программаларды билим берүү 
системасына киргизүү мектепте туруктуу ынтымактуу 
чөйрөнү өнүктүрүү максатында жергиликтүү 
коомчулуктун мүчөлөрүнүн: ата-энелердин, 
окуучулардын, мугалимдердин аракеттерин кошуп 
бириктиргенге, жергиликтүү коомчулуктардын 
деңгээлинде күчтөрдү бириктирүүчү жана 
ынтымактык кошуналык борбор катары мектепти 
өнүктүрүүгө жардам бериши керек. Мектеп менен 
коомчулуктун ортосундагы өнөктөштүк ата-
энелер коомчулугунун (ата-энелер комитети), 
окуучулардын өз алдынча башкаруусунун (мектеп 
парламенттери), мугалимдердин (методикалык 
топтор) өкүлдөрүнүн жана жергиликтүү 
коомчулуктун өкүлдөрүнүн биргелешкен социалдык 
маанилүү долбоорлорду иштеп чыгуунун жана ишке 

Билим берүү программасы
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ашыруунун негизинде түзүлөт. «Иштелип чыккан 
жаңы муундагы билим берүү стандарттарынын 
алкагында окуу программаларын, материалдарды 
иштеп чыгууда жана сынактан өткөрүүдө Билим 
берүү жана илим министрлигине көмөк көрсөтүү» 
багытынын алкагында коомду жуурулуштуруу, 
бириктирүү жана билим берүү системасында 
тилдик көп түрдүүлүктү колдоо каражаты катары 
Кыргызстанда көп тилдүү билим берүү системасын 
өнүктүрүүнү колдоого өзгөчө көңүл бурулду. 
Кыргыз Республикасында көп тилдүү билим берүү 
системасынын калыптанышынын алкагында 
негизги аракеттер эне тил, экинчи тил жана улуттук 
азчылыктардын тилдери боюнча окуу-усулдук 
материалдарды иштеп чыгууга жана сынактан 
өткөрүүгө багытталды.
Бул ишмердиктин алкагында отчеттук мезгил 

ичиндеги натыйжа мурда биздин программанын 
каржылык колдоосу менен иштелип чыккан 
Алкактык улуттук куррикулумдун (Улуттук билим 
берүү стандарты) негизинде иштелип чыккан жаңы 
мамлекеттик билим берүү стандарттарын киргизүү 
болуп калды.

Билим берүү программасы
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2016-жылы СКФнын «Коомдук саламаттык сактоо» 
программасы эки негизги багыт боюнча ишке 
ашырылды:
1) Кыргыз Республикасында зыянды азайтуу, 
паллиативдик (убактылуу ооруну басуу) жардам, 
ооруканадан сырткары психиатриялык жардам 
берүү программасынын омоктуулугун колдоо; 
2) майда (маргиналдык) топтор үчүн саламаттык 
сактоо жана адилет сот кызматтарын алуу 
мүмкүнчүлүгүн адвокациялоо (укуктарды коргоо 
кампаниясы). Саламаттык сактоо министрлиги жана 
өнөктөштөр менен бирге СКФ тарабынан ВИЧтин 
алдын алуу программасын улуттук каржылоого өтүү 
планын иштеп чыгууга, ошондой эле жаңы ВИЧтин 
алдын алуу боюнча мамлекеттик программаны 
иштеп чыгууга олуттуу салым кошулду. Милдеттүү 
медициналык камсыздоо фондунун (ММКФ), 
СКФнын жана өнөктөштөрдүн колдоосу менен 
ордун басуу терапиясы программасын каржылоо 
тартиби иштелип чыкты, 2017-жылдан баштап 

бирдиктүү төлөөчү системасында опиоиддик ордун 
басуу терапиясын (ООТ) ММКФнын каржылоосун 
сынактан өткөрүү башталат. Жаңы Паллиативдик 
жардам боюнча улуттук стратегия иштелип чыкты. 
Парламент тарабынан 2016-жылдын мартында 
«Паллиативдик жардам жөнүндө» КР мыйзамы 
кабыл алынды.
Педиатриялык паллиативдик жардам стандарттары, 
клиникалык протоколдор, клиникалык колдонмо 
иштелди. 2017-жылы документтердин кабыл 
алынуусу күтүлүүдө, бул ДСУ (ВОЗ) эл аралык 
стандарттарына ылайык сапаттуу паллиативдик 
жардам көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк берет.
Ошондой эле Кадрларды кайра даярдоо 
жана адистигин өзгөртүү кыргыз мамлекеттик 
медициналык институтунун бардык кафедраларында 
2016-жылдан баштап паллиативдик жардам 
боюнча билим берүү программасы киргизилүүдө. 
ММКФ менен биргеликте ооруканадан тышкары 
паллиативдик жардам боюнча сабак (окутуу, 
стандарттар жана практиканы колдоо) иштелип 
чыкты. ММКФ 2017-жылдан баштап Бишкек жана 
Ош шаарларында паллиативдик жардам боюнча 
программаны чогуу каржылаганга болжолдуу 5 
млн сом бөлүү тууралуу алдын ала милдеттенме 
алды. 2017-жылдын мартында үч – стационардык, 
ооруканадан тышкаркы, хоспистик деңгээлде 
паллиативдик жардам көрсөтүү боюнча стандарттар 
жактырылды. Ошондой эле программа секс-
кызматкерлерге жана инъекциялык (кан тамырга 
сайылуучу) баңги заттарды керектөөчүлөргө (ИБК) 
карата укук коргоо органдарынын басмырлоо 
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практикасын өзгөртүү боюнча иштөөсүн улантты.
Өлкөнүн деңгээлинде СПИД, кургак учук жана 
малярия менен күрөшүү боюнча глобалдык фонддун 
(СКМГФ) колдоосу менен «Көчө юристтери» 
долбоору ишке кирди.
Кылмыш иши боюнча юридикалык жардам 
көрсөтүлгөн 60тан ашык учур катталды, натыйжада 
8 учур калктын аяр топторунун өкүлдөрүнүн 
пайдасына чечилди, 44 көчө юристи окуудан өтүп, 
иштеп жатышат (алгачкы план - 15 юрист). 20дан 
ашык юристтер укуктарды коргоо боюнча окудан 
өтүп, иштеп жатышат. 
Майда (маргиналдык) топтордогу аялдарга карата 
гендердик зомбулукту азайтуу боюнча өнөктөш 
өкмөттүк эмес уюмдарга (ӨЭУ) 5 түз грант берилди: 
«Астерия», «Позитивдүү диалог», «Шанс», «Таис+», 
«GLORI» коомдук фонддору. 
Иштелип чыккан Гендердик саясат боюнча иш-
аракеттердин улуттук планы аяр аялдар менен 
иштөө компонентин өзүнө камтыйт. Омбудсмен 
биринчи жолу майда (маргиналдык) топтордогу 
аялдардын укуктарынын бузулушу тууралуу 
маалыматты өз отчетуна кошту.
«Астерия», «Позитивдүү диалог», «Таис+», «Плюс 
борбор», «GLORI» ӨЭУларында зомбулуктан 
жабыркаган аялдарга юридикалык, психологиялык 
жана социалдык жардам берүү модели сынактан 
өтүүдө.
Секс-кызматкерлерге жана баңгизат колдонгондорго 
карата ИИМ органдарынын кызматкерлеринин 
мамиле кылуусун жакшыртуу боюнча иштин 
алкагында ИИМдин 200дөн ашык кызматкери 
окутулду.
Башкы прокуратурада майда (маргиналдык) 

топтордун укуктарынын бузулушу менен иштөө 
боюнча прокуратуранын окуу борборун түзүү 
болжолдонгон, бирок түрдүү себептерден улам 
азырынча муну аткаруу мүмкүн болбой жатат. 
Учурда прокуратуранын 30 кызматкери окутулду, 
ВИЧ жана адам укуктары боюнча усулдук колдонмо 
иштелип чыкты. 
Жамааттардын деңгээлинде ооруканадан тышкаркы 
психиатриялык жардамды өнүктүрүүнү колдоо жана 
психиатриялык кызматты реформалоону баштоо 
боюнча иштин алкагында мамлекеттик бюджеттин 
эсебинен ооруканадан тышкаркы психиатриялык 
жардам көрсөтүү модели киргизилүүдө. Ысык-Көл 
облусунда долбоорлорду ишке киргизүү боюнча 
иш үч пилоттук райондо 2017-жылдын январынан 
башталды. ММКФ Ооруканадан тышкары 
психиатриялык жардам стандарттарын кабыл алды. 
Кыргыз Республикасында Психиатриялык жардам 
кызматын өнүктүрүүнүн жаңы улуттук концепциясы 
иштелип чыкты.

Коомдук саламаттыкты сактоо
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Акыркы жылдарда коомубуз коомдук маанилүү 
социалдык көйгөйлөрдүн жаралышына алып 
келүүчү көптөгөн чакырыктарга туш болууда. 
Чечим мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугу 
менен түздөн түз байланышта, ал жарандардын 
мамлекеттик чечимдерди кабыл алуу процессине 
катышуусунан түздөн түз көз каранды. Натыйжалуу 
мамлекеттик башкаруу бийлик менен коомдун 
туруктуу өз ара аракеттенүүсүнө, алардын 
ортосундагы диалогду өнүктүрүүгө негизделиши 
зарыл. Жарандык коом менен бийликтин ортосунда 
диалог куруу процесси жергиликтүү деңгээлге 
өтүшү керек. Өсүп жаткан урбанизация процесси, 
жарандардын коомдук турмуштан сүрүлүп калышы, 
социалдык кызматтарды алуу мүмкүнчүлүгүнүн 
жоктугу жана мунун кесепети катары калктын, 
айрыкча жаштардын, майда топторго бөлүнүп 
калуусунун (маргинализация) өсүшү бийлик менен 
коомдун ортосунда натыйжалуу кызматташууну 
курууга мүмкүнчүлүк бербейт, бул шаардын 
маселелерин жарандардын катышуусу жок, 
алардын муктаждыктарын жана керектөөлөрүн 
эске албастан чечүүгө алып келүүдө. 

Жаштар программасынын максаты:
Ачык коомдун баалуулуктарын, универсалдуу 
адамзаттык баалуулуктарды колдогон, 
жарандык өзүн өзү таануу сезимине ээ, оң 
социалдык өзгөрүүлөргө тартылган жана 
өз ара аракеттенүүнүн жаңы форматтарын 
жана технологияларын колдонгон активдүү 
жаш жарандардын калыптануусуна, ошондой 

эле Кыргыз Республикасынын шаарларында 
жарандык катышууну калыптандыруу үчүн коомдук 
мейкиндикти өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү. 

Программанын негизги жетишкендиктери: 
1. Бишкек шаарынын шартында экологиялык 
жашылдандыруунун жана жашыл курулуштун 
маанилүүлүгү маселесине чечим кабыл алган 
жактардын жана шаардыктардын көңүлүн 
буруу максатында Гареев атындагы Ботаника 
багынын базасында Ресурстук борбор түзүлдү 
жана Дендрарий-корук калыбына келтирилди. 
Ресурстук борбордо китепкана иштейт, окутуу 
курстары, лекциялар өткөрүлөт, дискуссиялык 
аянтча бар. Бул активист-экологдордун, бизнестин 
жана муниципалитеттин натыйжалуу өз ара 
аракеттенүүсүнүн уникалдуу мисалы, ал келечекте 
шаардын «жашыл» саясатын калыптандыруу үчүн 
негиз болуп кала алат.
«Мурда коомчулук кандайдыр бир ишембилик 
өткөрүү керек болгондо гана Ботаникалык 
бакка кызыгушчу. Бул Ботаникалык бактын 
аймагындагы жалгыз коомдук иш-чара болчу. 
Андан кийин шаардыктардын демилгелүү 
тобу топтолуп, Ботаникалык бакка жардам 
берүү, Бишкекти жана өлкөбүздүн башка 
калктуу пункттарын тиешелүү деңгээлде 
жашылдандырууга катышуу үчүн уюмду, коомдук 
фондду түзүүнү чечишти. Биринчи кезектеги 
милдет калк жана мамлекеттик түзүмдөр менен 
байланышуу болду. Мамлекеттик түзүмдөр 
жана түздөн түз Илимдер академиясы, шаардык 
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бийликтер менен биздин келише алганыбыз – 
мунун баары шаардыктарды тартуу боюнча бир 
катар иш-чараларды аткарганга бизге жардам 
берди», – деп айтып берди эколог Эмил Шүкүров. 

2. Прикладдык урбанистика мектеби (ПУМ) 
түзүлдү, ал өзүнө окутуучу 10 күндүк курсту 
камтыйт, алар: «Коомчулуктун уюштуруучулары 
жана социалдык долбоорлоочулар» жана 
«Шаардык изилдөөчүлөр». Бул курстар төмөнкү 
тематикаларды өзүнө камтыйт: архитектура 
жана шаарды пландоо; шаар башкармалыгы; 
аймакты изилдөө методдору; шаардык коомчулук; 
шаар мейкиндиктерин өзгөртүү технологиялары; 
долбоорлорду башкаруу; шаардагы медиа; 
аймактардын брендинги; бизнес жана 
бийлик менен өз ара аракеттенүү куралдары; 
фандрайзинг. Курс аяктагандан кийин угуучуларга 
чакан коомчулуктагы турмушту өзгөртүү же 
шаар чөйрөсүн өнүктүрүү боюнча биргелешкен 
долбоорлорду иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгү берилет.
«ПУМ – бул биздин алгачкы билим берүү 
программабыз, аны биз шаар чөйрөсүн, шаар 
маданиятын өнүктүрүүгө кызыкдар адамдардын 
коомчулугун уюштуруу үчүн түздүк. Бул 
биринчи эксперименттик программа, аны биз 
Прикладдык урбанистика борборлор тармагынын 

идеологу Святослав Мурунов менен бирге 
ишке киргиздик. Учурда социалдык долбоорлоо 
көндүмдөрүнө ээ жана өз долбоорлорун 
ишке ашырууга даяр командалар түзүлдү. 
ПУМдун бардык катышуучуларынын, алардын 
компетенцияларынын негизинде алгачкы Мектеп 
ишке ашты деп чечкиндүүлүк менен айтууга 
болот!»,– дейт долбоордун координатору Динара 
Каныбек кызы. 

3. Улуттук диалог аянтчасы жана жаштардын өз 
ара аракеттенүүсүнүн жаңы форматы катарында 
Jashtar Camp омоктуулукка ээ болду жана кийинки 
жылдарда КӨ Өкмөтүнө караштуу Дене тарбия, 
спорт жана жаштар саясаты боюнча мамлекеттик 
агенттиктин көмөгү менен мамлекеттик деңгээлде 
ишке ашырылат. Жаштарды өнүктүрүү институту 
мындан ары да бардык иш-чараларды ишке 
ашырууда ишенимдүү өнөктөш болуп кала 
бермекчи.
4. Программанын негизги жетишкендиктеринин бири 
өлкөнүн шаарларында коомдук мейкиндиктерди 
(орундарды) өнүктүрүү маселесине коомчулуктун 
жана муниципалитеттердин көңүлүн буруу болуп 
калды. Шаардын көйгөйлөрүн биргелешип чечүү 
үчүн бийлик менен коомчулуктун конструктивдүү 
диалогун куруу зарылдыгын түшүнүү пайда болду.

Жаштар программасы



22

Жылдык отчет - 2016
«Сорос-Кыргызстан» фонду

Фонддун салымы: 
- иш-чаралардын саны – 166 (Ош шаарында 
паркты ачуу, Дендрарий-корукту ачуу, Прикладдык 
урбанистика мектеби, лекциялар, экскурсиялар 
жана мастер-класстар, «Жашыл ынтымак короо» 
конкурсу, ландшафт дизайны боюнча практикалык 
курс, Ош шаарындагы жаштар медиалагери, 
Кыргызстандын бардык аймагындагы Жаштар 
Кемп, жаштар жумалыгы, «Жаш-Булак» форум-
лагери, арт-көргөзмөлөр, кино көрсөтүүлөр, 
спектаклдер, сүрөтчүлөр менен жолугушуулар 
ж.б.); 
- программанын иш-чараларына тартылгандардын 
саны – 18000 адам; – Бишкек жана Ош 
шаарларынын тургундарынын күчү менен түзүлгөн 
коомдук мейкиндиктердин саны – 10 (4 граффити 
картиналары, Бишкектеги Жаштар аллеясындагы 

күндөн тоскон көз айнек түрүндөгү cкульптура, Ош 
шаарындагы Раззаков атындагы парк, Баялинов 
атындагы китепкананын жанындагы воркаут-
аянтча, Прикладдык урбанистика мектеби, 
Ботаника багынын ресурстук борбору, Ботаника 
багынын Дендрарий-коругу).

Жаштар программасы
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Программанын максаты Кыргызстандагы 
жаратылыш ресурстарын натыйжалуу 
пайдалануу жана башкаруу үчүн жагымдуу 
экономикалык, тескөөчү жана мыйзамдык чөйрөнү 
калыптандырууга көмөк көрсөтүү болуп саналат.

Программа эки негизги багыт боюнча ишке 
ашырылды: 
1. Жаратылыш ресурстарын натыйжалуу 
башкарууда мамлекеттик институттарды колдоо.
2. Жаратылыш ресурстарын натыйжалуу 
башкаруудагы жарандык демилгелерди колдоо 
жана эксперттик дараметти өнүктүрүү.

Биринчи багыттын алкагында эки грант ишке 
ашырылды: 
1. Аймактарды өнүктүрүү фонддорун (АӨФ) жөнгө 
салууга укуктук талдоону өткөрүүгө бөлүнгөн 
Борбордук Азиядагы Евразия фондунун (БАЕФ) 
гранты. Грантты өздөштүрүүнүн натыйжаларына 

жараша аракеттеги «Аймактарды өнүктүрүү 
фонддору жөнүндө» типтүү жобонун Байкоочу 
кеңештин ишмердигин жөнгө салуу, долбоорлорду 
тандап алуу тартиби жана тандалып алынган 
долбоорлорду каржылоо бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү 
жана толуктоолорду киргизүү боюнча сунуштар 
иштелип чыкты.
Бүгүнкү күндө Ала-Бука жана Чаткал айылдык 
аймактарынын пилоттук фонддорунда 10 
долбоор 14 345 490 сомдон ашык суммага 
каржыланды. Тактап айтканда, бала бакчаны 
куруу, муниципалитеттин жолдорун асфальттоо, 
Маданият үйүн ремонттоо боюнча ж.б. долбоорлор 
колдоого алынды. БАЕФ ошондой эле бул ишке 
тартылган адистерге жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын (ЖӨБО) адистерине 
арналган Аймактарды өнүктүрүү фонддору (АӨФ) 
боюнча окуу модулун иштеп чыкты.
АӨФтүн бюджетин жана жергиликтүү бюджеттерди 
түзүү булактарынын бири тоо кен иштетүү 
компанияларынын (ТКК) кирешелеринен түшкөн 
төлөмдөр, башка салыктык эмес төлөмдөр болуп 
саналат. Жергиликтүү коомчулук жана ЖӨБ 
органдары ТККдан жергиликтүү бюджеттерге 
түшүүчү каражаттарды өздөштүрүүгө активдүү 
кызыгышып, ага катышууда.
Программа ошондой эле ар бир айылдык 
аймакта андагы кен иштетүүчүлөрдүн тизмеси, 
лицензиянын түрү, лицензиялык аянттын көлөмү, 
лицензияны кармагандыгы үчүн төлөмдүн 
(ЛКТ) өлчөмү, аймактагы ачык конкурстардын 
жана аукциондордун бонустарынын өлчөмү 

Жаратылыш ресурстарын башкаруу 

Жаратылыш ресурстарын башкаруу



24

Жылдык отчет - 2016
«Сорос-Кыргызстан» фонду

жөнүндө маалыматты онлайн-режимде алуу 
мүмкүнчүлүгү болуу үчүн ЖӨБ органдары үчүн 
кен иштетүү маселелери боюнча маалыматтык 
модулдарды иштеп чыгууну колдоду. Натыйжа 
катары КР Өнөр жай, энергетика жан кен иштетүү 
мамлекеттик комитетинин веб-порталы олуттуу 
түрдө жакшыртылып иштелди, ал онлайн-режимде 
төмөнкүлөрдү карап көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүк 
берет: 

список лицензий и возможность поиска по 
названию компании-держателя лицензии, 
типу природных ресурсов, географическому 
расположению на уровне области, района, 
айыл окмоту;
держателя лицензии на недропользование с 
указанием учредительных деталей;
карту лицензионных площадей, выданную 
в рамках действующей лицензии до уровня 
айыл окмоту. На сайте теперь можно 
фактически увидеть реальные границы участка 
недропользования, а также сроки действия 
лицензии;
начисленные ПУЛы, 
просматривать инфографику и сводные 
расчеты.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат-
керлердин натыйжалуулугун жогорулатуу 
боюнча «Экономикалык палата ассоциациясы» 
юридикалык жактар уюмунун иши каржыланды. 
Эксперттер айыл өкмөттүн ишмердигинин 
натыйжалуулугун жана ЖӨБ органдарынын 
адистеринин, кызматкерлеринин кесипкөйлүгүн 
баалоого карата компетенттүүлүк мамиле 
системасын иштеп чыгышты жана ишке 
киргизишти. Кесиптик стандарттын жана 
ЖӨБО адистери үчүн квалификациялардын 

алкагынын иштелип чыккан долбоорлору ЖӨБ 
органдарынын кызматкерлерине карата зарыл 
жалпы квалификациялык талаптарды чагылдырат. 
Бул продукт социалдык өнөктөштөрдүн – 
Мамлекеттик кадр кызматынын, Жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу иштери жана этнос аралык 
мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин, 
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин, 
пилоттук аймактардын кызматкерлеринин жана 
адистеринин, мамлекеттик башкаруу, мамлекеттик 
жана муниципалдык кызмат жаатындагы 
методисттердин жана эксперттердин жамааттык 
ишмердигинин натыйжасы болуп саналарын 
баса белгилеп кетүү керек. ЖӨБО адистеринин 
квалификациялык алкагы мамлекеттик жана 
муниципалдык кызматкерлердин квалификациялык 
деңгээлин аныктоо үчүн универсалдуу курал 
болуп саналат. Ошондой эле иштелип чыккан 
методологиянын жана уюштуруу-методикалык, 
окуу материалдарынын негизинде Жети-Өгүз 
районунун пилоттук айыл өкмөттөрүндөгү 
кызматкерлердин квалификациясын көз 
карандысыз баалоо сынактан өткөрүлдү, буга 
айыл өкмөттүн башчысы, катчы-иш кагаздарын 
алып баруучу жана жер маселелери боюнча адис 
да кирет. Грант алуучулар тарабынан иштелип 
чыккан куралдарды мамлекеттик кызматтын 
бүтүндөй системасы үчүн колдонууга болот, алар 
«Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер 
жөнүндө» КР мыйзамын өркүндөтүү үчүн материал 
катары КР Мамлекеттик кадр кызматына берилди.
Жаратылыш ресурстарын башкаруунун 
натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча жарандык 
демилгелерди колдоо боюнча программанын 
экинчи багытынын алкагында ВТ Инновейшнс 
коомдук фондунун фермерлердин тамчылатып 

Жаратылыш ресурстарын башкаруу
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сугаруу системасын колдонуусун жайылтууга 
карата «Суу – инновациянын булагы» билдирмеси 
колдоого алынды. Грант алуучу тамчылатып 
сугаруу системасын колдонуунун мисалында 
учурдагы ресурс үнөмдөөчү технологиялар 
суунун жоголушун олуттуу түрдө азайтарын, сугат 
аянттарын көбөйтөрүн, жерлердин түшүмдүүлүгүн 
эселеп жогорулатарын, колдонулбаган же 
бузулган (деградация болгон) жерлерди иштетүүгө 
кайтарарын, эң негизгиси – сууну жана жерди алар 
чектелип турган шартта натыйжалуу пайдалануу 
жолун көрсөттү. Сууну жана жерди пайдалануунун 
учурдагы технологияларын киргизүү ошондой 
эле ресурстка этияттап мамиле кылып, аны 
сактоого, чыгымдарды жана салымдарды эсептей 
алууга багытталган жаңыча ой жүгүртүү тибин 
калыптандырганга шарт түзөт. Бул долбоордун 
натыйжасында 478 адам окуудан өттү, бардыгы 
16 тренинг: Ош, Жалал-Абад, Баткен жана Чүй 
облустарында өткөрүлдү.
Программа аймактык өнөктөштөр – Жаратылыш 
ресурстарын башкаруу институту/Жаратылыш 
ресурстарынын хартиясы, Publish What You Pay 
эл аралык уюму, кен казуу тармактарынын ачык-
айкындык демилгеси (КТАД) эл аралык жана 
улуттук Секретариаттары, Eurasia Knowledge 
Hub жана Евразия аймагындагы улуттук ачык 
коом фонддорундагы жаратылыш ресурстарын 
башкаруу (ЖРБ) программалары менен өз ара 
аракеттенип иштеди. Аймактык кызматташуунун 
алкагында, ошондой эле маалымат алмашуудагы 
жана тоо кендери тармагын (ТКТны) башкаруудагы 
ачык-айкындыкты жана отчеттуулукту камсыз 
кылуудагы жарандык коомдун дараметин 
жогорулатуу максатында программа адистердин 
жана жарандык коомдун өкүлдөрүнүн Жаратылыш 

ресурстарын башкаруу институту/Жаратылыш 
ресурстарынын хартиясы жана Бакудагы кен 
иштетүү тармактары боюнча (Азербайджан) 
Евразиялык тренинг борбору тарабынан 
уюштурулган аймактык семинарларга катышуусун 
колдоду.
Программа ошондой эле жарандык коомдун 
өкүлдөрүнүн, КТАДдын улуттук секретариатындагы 
көп тараптуу кызыкдар топтордун мүчөлөрүнүн 
Борбордук Азия, Кавказ жана Чыгыш Европа 
өлкөлөрүнүн жарандык коомдорунун жана эл 
аралык уюмдарынын өкүлдөрүнүн Кайра жаралуу 
фонду (Украина), Жаратылыш ресурстарын 
башкаруу институту/Жаратылыш ресурстарынын 
хартиясы жана Львовдогу (Украина) «Төлөгөнүңдү 
жарыяла!» (PWYP) эл аралык тармагы 
2016-жылдын 27-30-сентябрында уюштурган 
Евразия аймактык жолугушуусуна катышуусун 
колдоду.
Гранттык конкурстун алкагында «Укуктук келечек», 
«Жылдыз-Транзит» коомдук фонддорунун (КФ), 
«Бюджет процессин стратегиялоо борбору» 
коомдук бирикмесинин үч долбоору колдоого 
алынды. 

Жаратылыш ресурстарын башкаруу
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«Сорос-Кыргызстан» фондунун Бишкек ресурстук 
борбору тарабынан 2016-жылы Венгриядагы 
Борбордук Европа университетиндеги – Central 
European University (Будапешт шаары, Венгрия; 
магистратура, докторантура) программа 
башкарылды.
Университет социалдык-гуманитардык жана 
экономикалык багыттар боюнча магистратурада 
жана докторантурада окуу үчүн стипендияларды 
берет. «Сорос-Кыргызстан» фонду бул 
университетке документтерди берүү процесси 

тууралуу кеп-кеңештерди берет. «Сорос-
Кыргызстан» фонду басып чыгарылган түрдөгү 
билдирмелерди жана кошумча документтерди 
кабыл албайт. «Сорос-Кыргызстан» фонду 
Борбордук Европа университетинде (БЕУ) окуу 
үчүн стипендияларды бербейт. Талапкерлер БЕУга 
кирүү үчүн On-line арыздарды жана университеттин 
стипендиясын алуу үчүн билдирмелерди беришет.
БЕУга Кыргызстандан түшкөн билдирмелердин 
саны – 79.  БЕУга кирген финалисттердин саны – 9. 

Бишкек ресурстук борбору 

Student 
nr Program Department

1 Master of Public Administration (two years) School of Public Policy

2 LLM in International Business Law (one year) Department of Legal Studies

3
MA in Economic Policy in Global Markets

(two years)
Department of Economics

4
MA in Economic Policy in Global Markets

(two years)
Department of Economics

5 LLM in International Business Law (one year) Department of Legal Studies

6 Master of Public Administration (two years) School of Public Policy

7 LLM in International Business Law (one year) Department of Legal Studies

8 MA in International Relations (one year)
Department of International Rela-

tions

9 MA in International Relations (one year)
Department of International Rela-

tions

Бишкек ресурстук борбору
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«Сорос-Кыргызстан» фонду Kyrgyz Leaders Acade-
my КФ менен биргеликте АКШнын мыкты (тополук) 
окуу жайларына чет өлкөлүк студенттерди кабыл 
алуу боюнча эксперт Парк Муфтун келүүсүн 
2016-жылдын июнунда уюштурду. Профессор 
Парк Муф Бишкекте, Ошто, Жалал-Абадда, 
Таласта жана Караколдо лекция окуду. Мектеп 
окуучуларында АКШнын жогорку окуу жайларына 
студенттерди кабыл алуу боюнча жетектөөчү адис 
менен жолугушуу, аларга кирүү ыкмалары жана 
талаптары, SAT, TOEFL тесттерине даярдануунун 
жана тапшыруунун натыйжалуу усулдары менен 
таанышуу, Кыргызстандан АКШнын ЖОЖдоруна 
өткөн студенттердин ийгиликтүү окуяларын 

угуу, кирүү жана толук стипендия алуу шансын 
болушунча жогорулатуу үчүн кеңештерди алуу 
боюнча мыкты мүмкүнчүлүк болду; Парк Муф 
жакынкы мезгилге чейин University of Virgin-
ia университетинин эл аралык кабыл алуу 
комиссиясынын директору болгон жана бул 
комиссияда college admissions жаатында 28 жыл 
иштеген. Парк Муфтун интервьюсун АКШнын 
лидер – New York Times, Washington Post и Forbes 
гезиттеринен жолуктурууга болот.
Бишкек ресурстук борбору чет өлкөдө билим 
алуу мүмкүнчүлүгү тууралуу бардык кызыкдар 
тараптарга кеп-кеңештик колдоо көрсөттү.

Бишкек ресурстук борбору
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Укуктук программа 

Маалымат эркиндиги

Билим берүү программасы 

Коомдук саламаттыкты сактоо

Жаштар программасы

Жаратылыш ресурстарын башкаруу 

Гранттар жана операциялык долбоорлор 
(майда-баратына чейин) 
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Укуктук программа

Операциялык ишмердик Бюджет ($) Долбоордун 
убактысы

1. Кыргызстанда соттук-укуктук системаны реформалоого 
көмөк көрсөтүү:
• Жогорку Кеңештин (ЖК) депуттаттары, ЖКнын юридикалык 
бөлүмү менен жолугушууларды уюштуруу жана өткөрүү; 
сессияларды жер-жерлерге барып өткөрүү;
• мыйзам долбоорлорун эксперттик коштоо боюнча колдоо 
көрсөтүү;
• мыйзам долбоорлорун талкуулоо боюнча тегерек столдорду 
өткөрүү;
• негизги өнөктөштөрдүн өз ара аракеттенүүсүнүн координациялык 
аянтын өнүктүрүү;
• Эксперттик жумушчу топту (ЭЖТ) колдоо;
• көз карандысыз эксперттерди тартуу менен, мыйзам 
долбоорлорунун экинчи пакетине укуктук, укук коргоочу, гендердик, 
жемкордукка каршы экспертизаларды өткөрүү.

39 965 16.02.2016 – 
31.12.2016

2. Конституционализмдин жылда өткөрүлүүчү жайкы мектеби:
Адвокаттар жана мыйзам чыгаруучу мамлекеттик органдар үчүн бул 
мектепти уюштуруп өткөрүү. Жогорку Соттун (ЖС) Конституциялык 
палатасынын судьялары, адвокаттар, ЖК депутаттары жана 
кызматкерлери, Премьер-министрдин аппаратынын, Юстиция 
министрлигинин, БШКнын, Омбудсмендин, КР Улуттук банкынын 
(УБ) жана Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор 
аралык мамиле боюнча мамлекеттик агенттиктин (ЖӨБЭММА) 
юристтери.

7 877 июль, 2016

3. КРда мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасын 
жакшыртууга көмөк көрсөтүү:
• калкка укуктук жана юридикалык жардам көрсөтүү боюнча жалпы 
платформаны түзүү жана жакшыртуу;
• мамлекет кепилдеген юридикалык жардам (МКЮЖ) системасын 
өлкөдө инститтук өнүктүрүү:
• акысыз укуктук жардам көрсөтүү боюнча пилоттук долбоорлорду 
жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте ишке ашыруу;
• МКЮЖ боюнча жаңы мыйзамдын алкагында жоболорду, жол-
жоболорду даярдоо;
КР Адвокатурасы үчүн каржылык жана эсепке алуу саясаты иштелип 
чыкты;
• адвокаттардын кесиптик ишмердигинин стандарттары 
даярдалды;
• тематикалык жолугушуулар жана талкуулар өткөрүлдү.

35 848 01.02.2016 – 
31.12.2016

Укуктук программа
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Операциялык ишмердик Бюджет ($) Период 
проекта

4. Кыргыз Республикасында кыйноолордун жана башка катаал, 
ырайымсыз же ар намысты басмырлаган жазалоонун жана 
кайрылуулардын түрлөрүнүн алдын алуудагы жана жазасыз 
калууга каршы күрөшүүдөгү улуттук аракеттерди бириктирүүгө 
колдоо көрсөтүү (Европа Кошуунунун каржылык колдоосу 
менен)

Негизги милдеттер:
1) Улуттук борбордун стратегиялык милдеттерин ишке ашыруудагы 
дараметин арттыруу;
2) Негизги мамлекеттик органдардын – Башкы прокуратуранын, 
Саламаттык сактоо министрлигинин, соттордун жана адвокатуранын 
кыйноолорду документтештирүү жана иликтеп-үйрөнүү боюнча 
дараметин күчтөндүрүү;
3) Стратегиялык максаттарга жетүү үчүн кыйноолорго каршы 
Коалициянын дараметин жана ишинин натыйжалуулугун арттыруу.

225 415 01.01.2016 – 
31.12.2016

Аралык жыйынтык 309 105

Укуктук программа

Гранттык 
ишмердик Долбоорду сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Жарандык чагылдыруу академиясы» максаттык гранты

«Жаштарды 
өнүктүрүү 
институту» 
жана «Полис 
Азия борбору» 
коомдук 
бирикмелери 
(КБ)

Долбоордун максаты: жарандык 
активдүүлүгүн көрсөтүү үчүн билимдерди 
жана билгичтиктерди берүү боюнча 
формалдуу эмес аянтчаларды уюштуруу 
аркылуу адам укуктарынын баалуулугун 
тааныган жаш жарандардын бирикмесин (пул) 
калыптандыруу.

3 500 01.09.2016 – 
20.12.2016

«Адам укуктарынын бузулушуна мониторинг жасоо жана документтештирүү» гранттык 
конкурсу

«Оңол Айым» 
коомдук фонду 
(КФ)

Долбоордун максаты: оор турмуштук 
жагдайга туш болгон балдардын абалын 
жакшыртууга көмөк көрсөтүү.

19 500 01.05.2016 – 
31.12.2016
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Гранттык 
ишмердик Долбоорду сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Психикалык 
саламаттык жана 
коом» КБ

Долбоордун максаты: соттук-психиатриялык 
жана түрмөлүк-психиатриялык системаны 
КР Конституциясынын 47-беренесине, 
Экономикалык, социалдык жана маданий 
укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 
12-беренесине шайкеш келтирүү.

18 712 01.05.2016 – 
30.11.2016

«Ош жаштар 
медиа борбору» 
КФ

Долбоордун максаты: Кара-Суу райондук 
администрациясынын алдында МКЮЖ 
боюнча коомдук кабылдамаларды ачуу 
жана иштетүү аркылуу Ош облусунун Кара-
Суу шаарында жана Кара-Суу районунда 
МКЮЖдун натыйжалуу системасын ишке 
киргизүү.

19 500 01.05.2016 – 
28.02.2017

«Нарын-
консалт» КФ

Долбоордун максаты: калкка акысыз жана 
жеткиликтүү юридикалык жардам көрсөтүү 
үчүн Нарын райондук администрациясынын 
имаратында укуктук борборду ачуу. Нарын 
районунун калкына квалификациялуу 
юридикалык жардам көрсөтүү. МКЮЖ 
программасы боюнча буклеттерди иштеп 
чыгуу жана чыгаруу. Мамлекеттик органдын 
укукту колдонуу практикасын жакшыртуу 
боюнча негизделген сунуштарды иштеп чыгуу 
максатында мониторинг жана дайыма талдоо 
жасоо.

19 828 01.05.2016 – 
31.01.2017

«Адам, укук, 
эркиндик» КФ 
юридикалык 
клиникасы (ЮК)

Долбоордун максаты: «Адам, укук, 
эркиндик» КФ ЮК жана Чүй облусунун 
Москва районунун муниципалитети менен 
социалдык өнөктөштүк аркылуу коомдук 
кабылдамаларды ачуу жана анын активдүү 
ишмердиги аркылуу МКЮЖ системасын 
өнүктүрүү.

19 446 01.05.2016 – 
31.01.2017
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Гранттык 
ишмердик Долбоорду сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Көз 
карандылыкка 
каршы 
Борбордук-
Азиялык альянс» 
(ККБАА) КБ

Долбоордун максаты: Ош шаарында 
иштеген психологиялык /психиатриялык 
профилдеги адистердин эксперттик жана 
калыбына келтирүү дараметин арттыруу 
аркылуу, ошондой эле зомбулуктарды/
кыйноолорду жана ырайымсыз кайрылууларды 
документтештирүү боюнча түз кызматтарды 
көрсөтүү аркылуу зомбулуктун/кыйноолордун 
жана ырайымсыз кайрылуулардын 
курмандыктарынын укуктарын коргоо.

19 987 01.06.2016 – 
31.03.2017

«Аял 
судьялардын 
кыргыз 
ассоциациясы» 
КБ

Долбоордун максаты: ден соолук 
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын адилет 
сотко жетишүү мүмкүнчүлүгү көйгөйүндө жана 
бул топтун адилет сотко жетүү мүмкүнчүлүгүн 
жакшыртуу боюнча бир катар чечимдерди 
кабыл алууда сот системасынын өкүлдөрүнүн 
түшүнүүсүнө жетишүү.

20 000 01.05.2016 – 
31.12.2017

Аралык жыйынтык 136 973

«Кыргыз Республикасында кыйноолордун жана башка катаал, ырайымсыз же ар намысты 
басмырлаган жазалоонун жана кайрылуулардын түрлөрүнүн алдын алуудагы жана жазасыз 
калууга каршы күрөшүүдөгү улуттук аракеттерди бириктирүүгө колдоо көрсөтүү» долбоорун 
ишке ашыруунун алкагындагы гранттык компонент (Европа кошуунунун каржылык колдоосу 
менен)

«Балдардын 
укуктарын коргоо 
лигасы» КФ

Долбоордун максаты: Кыргызстандагы 
Стамбул протоколунун миссиясын эл аралык 
конференция өткөрүү аркылуу илгерилетүү 
жана адвокациялоо (укуктарды коргоо 
кампаниясы). 

55 500 01.03.2016 – 
31.12.2016

«Лигал 
Просперити» КФ

Долбоордун максаты: Кыргызстанда кыйноо 
фактыларын иликтөөнүн көз карандысыз 
механизмин (көз карандысыз орган же КР 
Башкы прокуратурасына караштуу бөлүм) 
киргизүү. 

45 000 01.03.2016 – 
31.08.2017

«Биригүү 
кошууну» КБ

Долбоордун максаты: Талас облусунун 
аймагында кыйноолордун, ырайымсыз 
кайрылуулардын жана мыйзамсыз 
кармоолордун курмандыктарына натыйжалуу 
укуктук жардам көрсөтүү; кыйноолорду жана 
ырайымсыз кайрылууларды жоюуга көмөк 
көрсөтүү.

30 400 01.04.2016 – 
30.09.2017

Укуктук программа
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Гранттык 
ишмердик Долбоорду сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Кылым шамы» 
КФ

Долбоордун максаты: жалпы коалициялык 
стандарттарды, улуттук жана эл аралык 
практикаларды жана стратегиялык 
талашып-тартышууларды колдонуу менен, 
кыйноолордун курмандыктарын укуктук 
коргоону күчөтүү аркылуу Кыргызстанда 
кыйноолорду колдонуунун алдын алуу.
Милдеттер:
1) улуттук механизмдерди колдонуу жана 
укуктук жардамды сапатын жогорулатуу 
аркылуу кыйноолордун курмандыктарына 
укуктук жардам көрсөтүү; 
2) адам укуктарын коргоонун эл аралык 
механизмдеринин жардамы менен 
кыйноолордун курмандыктарын коргоо.

46 610 01.04.2016 – 
30.09.2017

«Адам укуктары 
боюнча эдвокаси 
борбор» ӨЭУ 
ассоциациялары 
юридикалык 
жактар 
биримдиги 
(ЮЖБ)

Долбоордун максаты: кыйноолордун 
курмандыктарын укуктук коргоо жана Ош 
жана Баткен облустарына көңүл буруу менен, 
кыйноолорду колдонгондордун жазасыз 
калуусу менен күрөшүү. 

46 800 01.04.2016 – 
30.09.2017

«Адилеттик» 
«Жалал-Абад 
облустук укук 
коргоо уюму КБ

Долбоордун максаты: кыйноолордун 
жана ырайымсыз кайрылуулардын 
курмандыктарына жардам көрсөтүү боюнча 
Кыйноолорго каршы коалициянын бирдиктүү 
стандарттарын иштеп чыгууга катышуу 
аркылуу укуктук жардам берүү стандарттарын 
жакшыртуу.

46 800 01.04.2016 – 
30.09.2017

Кыйноолорду 
жана башка 
ырайымсыз, 
адамгерчиликсиз 
же ар намыска 
шек келтирген 
кайрылуулардын 
жана 
жазалардын 
түрлөрүнүн 
алдын алуу 
боюнча КР 
Улуттук борбору

Долбоордун максаты: өлкөдөгү кыйноолорду 
болтурбоо жаатында Улуттук борбордун 
ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу.

60 000 01.05.2016 – 
31.10.2017

Аралык жыйынтык 331 110

Укуктук программа
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Маалыматтын эркиндиги

Операциялык ишмердик (медиакомпонент) Бюджет ($)

Долбоордун 
убактысы

01.01.2016 – 
31.12.2016

Санариптик берүүгө өтүүнү колдоо:

Санариптик теле берүү (СТБ) боюнча мыйзамдарды жакшыртуу. 4 286 01.08.2016 – 
01.12.2016

«Санарипти жандыр!» маалымат кампаниясына көмөк көрсөтүү. 
«Квазар» жарнамалык агенттиги. Маалымат кампаниясын уюштуруу 
жана өткөрүү. Натыйжа: калктын СТБ тууралуу билүүсү 74%га 
чейин жогорулады. 

17 019 01.06.2016 – 
01.12.2016

Жаңылыктар редакцияларын резиденция аркылуу кеңейтүү.
Бул операциялык долбоордун алкагында беш каналдын (Ынтымак, 
Башат, Ош Билим, Баткен ТВ, 7 канал) кызматкерлери үчүн эл 
аралык стандарттар боюнча тренингдер өткөрүлдү. 

2 670 01.04.2016 – 
01.05.2016

Жалпыга маалымдоо каражаттары (ЖМК) жана жарандык коом 
менен кызматташуу боюнча конференция. Максаты: ЖМКнын 
кесиптик дараметин жана коомчулуктун ишенимдүү, объективдүү 
маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу, жыйынтыгында 
ЖМК менен жарандык коомдун омоктуу өз ара аракеттенүүсүн 
бекемдөө.

650 28.03.2016 – 
31.03.2016

Социалдык жактан маанилүү медиаазыкты өндүрүү (конкурс).

Айкур фильм.
Максаты: жумушка орноштуруу боюнча фильм тартуу. 8 700 01.03.2016 – 

01.05.2016

«МедиаЛаб» жоопкерчилиги чектелген коому (ЖЧК) 
Натыйжа: экология тууралуу 4 видеоролик даярдалды. 10 000 01.03.2016 –

01.10.2016

Маалыматтын эркиндиги
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Маалыматтын эркиндиги

«Социалдык жактан маанилүү медиаазыкты өндүрүү» конкурсу

Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы 

«Промедиа» КФ Zanoza.kg. теле компонентин, 45 ТВ-контентин 
өнүктүрүү 32 544 01.05.2016 – 

01.02.2017

«BOOM Studio» 
КБ

«Спикер» теле долбоору. 
14 программа, 60 катышуучу, 3 жеңүүчү 9 986 01.04.2016 – 

31.08.2016

«Res Publica» 
коомдук-саясий 
гезитинин 
редакциясы

«Respublica» веб-порталын түзүү 
Натыйжа: 20 жаңылык репортажы, 
20 ток-шоу.

9 990 01.05.2016 – 
30.10.2016

«Боорукер 
Баткен» КФ

«Экология» темасына карата 20 
видеоматериал, 5 радиоматериал даярдалды. 9 397 01.05.2016 – 

30.11.2016

Маалыматтар 
журналистика-
сын өнүктүрүү
Promotank Re-
search Institute» 
КФ

Маалыматтар журналистикасы жаатында 
иштеген медиа колдоого алынды (б.а. 
маалымат берүү үчүн коомдук жеткиликтүү 
маалыматтар базасын колдонгондор) – 
«Новые лица» жана «24 kg», «Заноза», 
«Акчабар» маалымат агенттиктери (МА).
Натыйжа: 15 медиаматериал чыгарылды. 
2016-жылдын ноябрына карата 5 дата-тармак 
(электрондук таблица түрүндө берилген 
маалыматтар топтому) түзүлдү. Дагы 5 дата-
тармак жана 20 окуя күтүлүүдө.

59 628 01.06.2016 –
01.04.2017
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Маалыматтын эркиндиги

Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы 

Сөз эркиндигин 
бекемдөө
Медиа Полиси 
Институту КФ

Учурда 5 иш сотто. Учурда 5 кызыкчылык 
корголду.
MPI-ни (маалыматтарды берүү интерфейсин) 
институттук өнүктүрүүнү талдоо керек. 
Институттук өнүктүрүүнүн индикаторлору 
коюлду, бирок бул каражат юристтерди 
колдоого гана жетет. MPI-де экспертиза, 
дарамет бар. Журналисттер үчүн юридикалык 
чакырыктар көп болот.

20 000 01.05.2016 – 
30.04.2017

«Интернет 
кыймыл» КБ

«Кыргыз Республикасынын Конституциясына 
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 
жөнүндө» КР мыйзам долбоорун талкуулоо 
процессине калктын, эксперттик коомчулуктун 
кеңири катышуусу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү 
түзүү, өлкөнүн ар бир аймагында мыйзам 
долбоорунун жаңы жоболорун түшүндүргөн 
тегерек столдорду өткөрүү, маалымат 
кампанияларын уюштуруу аркылуу Жарандык 
көзөмөл комитетинин ишмердигин колдоо.

41 639 12.10.2016 –
30.11.2016
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Операциялык ишмердик (ИТ-компонент) Бюджет ($) Долбоордун 
убактысы

Кыргызстандагы «Код сааты» (Hour of Code)
• Кыргызстандын жети облусунан «Код сааты» акциясына 1 
300дөн ашык адам катышты;
• кыргыз тилинде программалоо үчүн офлайн-жүктөөчү платформа 
даярдалды (Minecraft-тын негизинде блоктук программалоо);
• угуучулардын көңүлү ИТ-адистиктерге, тактап айтканда, 
программист кесибине, ошондой эле ИТ-академияда окуу 
мүмкүнчүлүгүнө бурулду;
• бул глобалдык акция тууралуу калкка маалымдоо боюнча кеңири 
кампания өткөрүлдү – бул жылы промо-ролик кыргыз тилинде 
чыгарылды.

2 681 18.11.2016 – 
23.12.2016

КР Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин ачык 
маалыматтарынын онлайн-ведомстволук кызматтарын жана 
тармактык платформасын берүү боюнча интерактивдүү 
порталды түзүү.
2017-жылдын башында жаңы муундагы ведомстволук сайтты 
ишке киргизүү пландалууда, анда онлайн-ведомстолук кызматтар 
көрсөтүлөт жана автоматташкан визуалдашуу жана аналитика 
менен бул министрликтердин ачык маалыматтарынын тармактык 
платформасы болот.

7 000 01.06.2016 – 
28.02.2017

Саламаттыкты сактоонун ачык маалыматтары боюнча Хакатон 
(Health Data Hackathon):
• Украинанын жана Кыргызстандын катышуучулары тарабынан 
саламаттыкты сактоонун маалыматтарына негизделген беш 
тиркеменин прототиби иштелип чыкты;
• Бул жааттагы дүйнөлүк мыкты долбоорлорду 4 чет элдик спикер 
презентация кылды;
• саламаттыкты сактоо жаатындагы 15 укук коргоочу көптөгөн 
маалыматтарды талдоо, визуалдаштыруу жана инфографикаларды 
түзүү боюнча керектүү тажрыйбага ээ болушту;
• долбоорго катышкан иштеп чыгуучулар саламаттыкты 
сактоонун маалыматтары менен иштөө жана бул жааттагы ачык 
маалыматтар боюнча долбоорлорду иштеп чыгуу боюнча зарыл 
тажрыйда алышты;
• журналисттер көптөгөн маалыматтардын негизинде ачык жана 
маалыматтуу инфографиканы түзгөнгө үйрөнүштү.

10 363 19.07.2016 – 
11.10.2016

Маалыматтын эркиндиги
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

Дюшекеев 
Кубанычбек 
Дооткулович

«Autocad программасына киришүү» 
онлайн-курсу.
«Автокад» программасында иштөөнүн 
негиздери боюнча кыргыз тилинде 20 
видеосабак иштелип чыкты, анда өз 
алдынча иштөө жана өзүн өзү текшерүү 
үчүн тапшырмалар бар, алар тармакта ачык 
жеткиликтүү.

2 000 01.08.2016 – 
05.12.2016

Муканбетов 
Жалиль 
Жанарбекович

«Кыргыздардын тарыхы» онлайн-курсу.
Гунндардан баштап бүгүнкү күнгө чейинки 
кыргыздардын тарыхы боюнча 20 көрсөтмө 
сабак. Материал кызыктуу жана иштиктүү 
формада. Курсту иштеп чыгуучулар – тарыхка 
кызыккан жаш адамдардын командасы. 

3 500 01.09.2016 – 
20.12.2016

Маалыматтын эркиндиги

Ачык жеткиликтүү лицензиядагы онлайн-курстарды түзүү конкурсу

Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«К.Тыныстанов 
атындагы Ысык-
Көл мамлекеттик 
университети» 
мекемеси

«Ысык-Көл мамлекеттик университетинин 
ачык билим берүү ресурстарынын онлайн-
курсу (мурдагы тажрыйбанын уландысы 
жана кеңейиши)».
2017-жылы ачык билим берүү ресурстары 
(АБР) форматында 6 онлайн-курсту кыргыз 
тилинде видеосабактардын жана теориялык 
материалдардын негизинде иштеп чыгуу 
пландалууда: «Аналитикалык геометрия», 
«Кыргыз тилди үйрөнөбүз», «Дүйнө тарыхы», 
«Визуалдык программалоо», «Электрондук 
окутуунун негиздери», «Дүйнөлүк туризм».

5 000 01.10.2016 – 
28.02.2017

«Феномен» КФ

«Химия боюнча онлайн-сабактар» онлайн-
курсу.
Кыргыз тилинде химия боюнча видесабактар 
140-160 темада даярдалат жана тандалган 
темалар боюнча окуу материалдар, тесттер 
менен веб-сайт түзүлөт.

5 000 01.10.2016 – 
31.07.2017
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Tил Клаб» 
жоопкерчилиги 
чектелген коому 
(ЖЧК)

«Баштоочулар үчүн кыргыз тил» онлайн-
курсу.
Базалык кыргыз тилди үйрөнүү боюнча 21 
видеосабак орус тилинде иштелип чыкты, 
анда кырдаалдык диалогдор жана көрсөтмө 
мисалдар колдонулат.

3 500 29.07.2016 – 
21.12.2016

«Арт-группа 
Mountaindoor» 
ЖЧК

«Компьютердик илим» онлайн-курсу.
Кыргыз тилинде төмөнкү багыттарда 6 
онлайн-курс иштелди: компьютердик 
сабаттуулук, веб-дизайн, веб-верстка, 
сайттарды веб-программалоо, оюндарды веб-
программалоо, мультипликацияларды жана 
инфографикаларды жана санарип живописти 
түзүү.

5 000 20.09.2016 – 
21.12.2016

Максаттык долбоорлор:

Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Китепканалык-
маалыматтык 
консорциум» 
юридикалык 
жактар 
биримдиги 
(ЮЖБ)

«Окуу укугу – билим алуу укугу» (2015-
жылы гранттын бюджетин көбөйтүү).
Негизги натыйжалар:
– китепкана коомчулугунун көңүлүн тар кесиптик 
өзгөчөлүктөрдөн билим берүү жана социалдык 
көйгөйлөрдүн кеңири чөйрөсүнө багытталган 
ишмердикке бурууга жетишилди. Бул өлкө 
деңгээлинде китепканалардын жана алардын 
колдонуучуларынын кызыкчылыктарын 
талашууга жана илгерилетүүгө багытталган 
китепкана коомчулугунун алгачкы 
долбоорлорунун бири. Китепканалар ачык 
билим берүү ресурстарын (АБР) илгерилетүүдө 
маанилүү өнөктөштөрдүн бири болуп калды ;
– юристтер тарабынан «Автордук укук жана 
аралаш укуктар жөнүндө» КР мыйзамына, 
ошондой эле КР Граждандык кодексине 
өзгөртүүлөр иштелип чыкты, анда эң 
акыркы эл аралык макулдашуулар жана 
келишимдер, тактап айтканда, азиз, көрүүсү 

4 000 01.12.2015 – 
30.09.2016

Маалыматтын эркиндиги
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

бузулган же басылып чыккан маалыматты 
кабыл алуу жөндөмдүүлүктөрү чектелген 
жактардын жарыяланган чыгармаларды 
окуусун жеңилдетүү тууралуу 2013-жылдагы 
Марракеш келишими эске алынды;
– мыйзамдын долбоору макулдашуунун 
бардык баскычынан өттү; мыйзам 
долбооруна оң баа берилди. Документ 
Жогорку Кеңешке берилди, учурда биринчи 
окуудан ийгиликтүү өттү. Мыйзамга 
өзгөртүүлөр 2017-жылы кирет деп күтүлүүдө.

«Программалык 
камсыздоону 
жана 
кызматтарды 
иштеп 
чыгуучулардын 
кыргыз 
ассоциациясы» 
(ПККИКА) ЮЖБ

«Маалыматтык-компьютердик технология-
лар (МКТ) жаатында адам ресурстарын 
өнүктүрүү».
Негизги натыйжалар:
– Белорус жогорку технологиялар паркында 
(ЖТП) программаларды жана методикаларды 
иштеп чыгып, аларды кийин кесиптик 
техникалык билим берүү (КТБ) курстарына 
киргизүү үчүн эки тренер даярдалды жана 
окутулду;
– ЖТП – ИТ-академиянын алдында билим 
берүү борборунун имиджи түзүлдү;
– ИТ-академиянын мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү 
үчүн Урбан Дата Хакатон (УДХ) өткөрүлдү;
– хакатондун жыйынтыгы боюнча бир 
прототип реалдуу иштеген тиркемеге чейин 
жакшыртылып иштелди – OpenSport (шаардын 
спорттук муниципалдык мекемелеринин 
базасы, анда жеткиликтүү секциялар, 
графиктер, тренерлер, жеткиликтүү орундар 
жана баалар тууралуу маалыматтар бар);
– ИТ-академияга 66 студент тандалып алынды 
жана Front-End, PHP, Ruby on Rails жана Ja-
vascript багыттары боюнча курстарда окуп 
жатышат.

46 997 01.03.2016 – 
20.12.2016

Маалыматтын эркиндиги
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Биздин 
Мурас» КФ

«КР Улуттук илимдер академиясынын Кол 
жазмалар фондунун онлайн-каталогу».
Негизги натыйжалар:
– Кол жазмалар фондундагы 2000дей 
папка (200 миң файлдан ашык сүрөттөр) 
текшерилди жана редакцияланды, ар бир 
папка өзүнчө файл түрүндө толтурулду. 
Долбоордун аягында дагы 1 000дей папка 
иштелип чыгат деп күтүлүүдө; 
– онлайн-каталогдун сайты – manuscript.
lib.kg түзүлдү, анда ар бир папка боюнча 
маалымат жана кеңири сыпаттоо бар;
– учурда ачык жеткиликтүү 350 толук 
тексттүү кол жазма бар.

24 018 01.06.2016 – 
31.01.2017

«Борбордук 
Азиянын 
Кроссроудсу» 
КФ

«Тендерден кийинки жашоо».
Негизги натыйжалар:
– электрондук сатып алуулар порталынын 
жаңы бизнес-процесстерин жөнгө салган 
аракеттеги ченемдик укуктук актыларга 
(ЧУА) өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча 
зарыл укуктук механизмдер жана полиси-
сунуштар иштелип чыгат;
– порталдын ачык маалыматтарын Open 
Contracting Partnership http://standard.
open-contracting.org/latest/en/implemen-
tation/ стандарттарына ылайык машина 
окуй турган форматта жеңилдетүү боюнча 
стандарттарды киргизүү күтүлүүдө – 
электрондук сатып алуулар порталынын 
алкагында кошумча программалык 
модулдарды иштеп чыгуу жана киргизүү 
пландалууда.

38 390 01.12.2016 – 
31.05.2017

Маалыматтын эркиндиги
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Интернет 
саясатынын 
жарандык 
демилгеси» 
(ИСЖД) КФ

«Эркин ТВ-контенттин улуттук 
репозиторийи жана Кыргызстандын видео 
жыл наамалары».
Негизги натыйжалар:
– улуттук видео-, аудио- жана фоторепозиторий 
үчүн техникалык негиз түзүлөт, анда ыңгайлуу 
портал аркылуу каалаган жаранда түрдүү 
тилдеги социалдык маанилүү жергиликтүү 
медиаконтентти, архивдик материалдарды, 
жергиликтүү фильмдерди алуу мүмкүнчүлүгү 
болот;
– телерадиокомпанияларды өнүктүрүү үчүн 
тобокелчиликтерди азайтуу максатында 
«Санариптик көрсөтүү жөнүндө» КР 
мыйзамынын долбоорун эксперттик коштоо 
ишке ашат; 
–ачык форматтагы маалыматтарды берүүгө 
талаптарды киргизүү үчүн «Мамлекеттик 
органдардын жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын карамагындагы 
маалымат жөнүндө» КР мыйзамына 
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 
жөнүндө» КР мыйзамынын долбоорун алдыга 
жылдыруу пландалууда.

32 000 01.12.2016 – 
31.05.2017

Маалыматтын эркиндиги
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Билим берүү программасы

Максаттык гранттар

Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Жарандык 
демилгелерди 
колдоо» КФ

Долбоордун максаты: Баткен, Ош, Жалал-
Абад облустарынын максаттык райондорунда 
маданий жана этникалык көп түрдүүлүк 
шартында мектепти натыйжалуу башкаруу 
технологияларын институтташтырууга жана 
жайылтууга көмөк көрсөтүү. 

40 081,25 01.09.2016 – 
31.05.2017

«Социалдык 
жуурулушуу 
борбору» КБ

Долбоордун максаты: көп тилдүү мектептер-
деги окуучуларды окутуу жана аларды 
жалпы республикалык тестирлөөгө (ЖРТ) 
даярдоо үчүн окуу-усулдук материалдарды 
мамлекеттик жана расмий тилдерде иштеп 
чыгуу. Ошондой эле долбоор пилоттук 
мектептердин мугалимдер командасынын 
көп тилдүү программалар жана азчылыктын 
тилинде окуткан мектептердин алкагында 
окутуу методикалары боюнча адистигин 
жогорулатууга багытталган.

50 000 01.11.2016 – 
31.05.2017

«Борбордук 
Азиядагы 
Евразия фонду» 
КФ

Долбоордун максаты: инклюзивдик билим 
берүү процессинде ден соолук мүмкүнчүлүгү 
чектелген балдарды коштоонун комплекстүү 
моделин ишке ашыруу куралдарын киргизүү.
Долбоордун алкагында И.Арабаев 
атындагы КМУда Инклюзивдик билим берүү 
лабораториясы түзүлдү.

138 578 01.10.2016 – 
30.09.2017

Билим берүү программасы
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Конкурстук долбоорлор

Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Шоола-Көл» КБ

Долбоордун максаты: «Шоола-Көл» КБ 
сынактан өткөргөн эрте жаштан кийлигишүү 
методикаларын жана кызматтарды улуттук 
жана эл аралык деңгээлде илгерилетүүгө 
көмөк көрсөтүү. 

22 807 01.07.2016 – 
31.03. 2017

«Кол колдо» 
аутизм 
балдардын 
ата-энелеринин 
коомдук 
бирикмеси 
(АБАКБ)

Долбоордун максаты: аутизм балдарды 
№34 атайын мектептин базасында АВА-
класс жана нулевой класс форматында 
окутууну улантуу, ошондой эле балдардын 
инклюзивдик чөйрөгө кошулуу процессин 
иликтеп-үйрөнүү максатында Ресурстук 
борборду бүтүрүүчү балдарды билим берүү 
мекемелерине психологиялык-педагогикалык 
коштоо.
Негизги натыйжалар: аутизм балдардын 
билим алуу мүмкүнчүлүгү концепциясын 
иштеп чыгуу.

19 936 01.08.2016 – 
30.06.2017

«Жакшылыктын 
шооласы» КБ

Долбоордун максаты: Дауна синдрому бар 
балдар менен инклюзивдик багытта иштөө. 
Негизги натыйжалар:
а) Бишкек шаарында эки орто мектептин (№52, 
№46) базасында эки инклюзивдик даярдоо 
классы ачылды; 
б) хореография боюнча кружокто ири моторика 
боюнча сабактар үчүн жабдуу сатып алынды; 
3-8 жаштагы кенже курактагы балдар үчүн топ 
иштейт, 15 бала (жыл ичинде 8-16 жаш жогорку 
курактагы топту топтоо пландалууда). 
Ошондой эле сүрөт тартуу жана ийлеп жууруу 
боюнча чыгармачыл студия иштейт, ага ошол 
15 бала барат. 

19 768 01.07.2016 – 
31.05.2017

Билим берүү программасы
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«SMAIL.KG» КФ

Долбоордун максаты: жарандар менен 
ДМЧ балдардын укуктарын коргоо жаатында 
иштеген уюмдардын өнөктөштүк мамилелерин 
бекемдөө жана өнүктүрүү менен, Ош 
шаарындагы Балдарды калыбына келтирүү 
борборунда социалдык-психологиялык жана 
социалдык-педагогикалык кызматтардын 
тизмесин кеңейтүү аркылуу майып балдардын 
билим алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу.

19 910 01.07.2016 – 
31.03.2017

«Феномен» КФ

Долбоордун максаты: көрүүсү боюнча майып 
балдардын жана өспүрүмдөрдүн эне тилинде 
билим алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу 
максатында Windows и Android үчүн кыргыз 
тилиндеги синтезаторду түзүү.

6 606 01.07.2016 – 
30.04.2017

Майып 
балдардын 
ата-энелеринин 
ассоциациясы 
КБ 

Долбоордун максаты: мектепке чейинки 
курактан баштап майып балдарды билим 
алуу чөйрөсүнө атайын ыңгайлашкан 
мектепке даярдоо программасын иштеп чыгуу 
аркылуу аларды «кошуу», бул тажрыйбаны 
кийин Кыргыз Республикасынын башка 
калыбына келтирүү борборлоруна жайылтуу 
мүмкүнчүлүгү менен АРДИ балдар борборунда 
сынактан өткөрүү.

17 123 01.11.2015 – 
30.10. 2016

«Шоола-Көл» КБ

Долбоордун максаты: «Эрте жаштан 
кийлигишүү. Диагноз өкүм эмес» программасын 
түзүүгө жана аны НТС телеканалы аркылуу 
көрсөтүүгө колдоо көрсөтүү. 

392 13.09.2016 -  
31.12.2016

«Үмүт-Надежда 
балдарды 
калыбына 
келтирүү 
борбору» КБ

«Үмүт-Надежда» балдарды калыбына 
келтирүү борборундагы (БКБ) Ресурстук 
борборго жылытуу жабдуусун орнотуу үчүн 
«Үмүт-Надежда» БКБга каражат бөлүндү.

1 966 31.12.2016 – 
31.12.2017

Билим берүү программасы
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Коомдук саламаттыкты сактоо

Операциялык ишмердик Бюджет ($) Долбоордун 
убактысы

Кыргызстанда паллиативдик жардамды (укуктарды коргоо 
кампаниясы) өнүктүрүүнү адвокациялоо үчүн жумушчу топко 
колдоо көрсөтүлдү.

21612 01.01.2016 – 
31.12.2016

КР Өкмөтүнүн, КР Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык 
камсыздандыруу фондунун (ММКФ) жана Онкология борборлорунун 
өкүлдөрү үчүн КРда паллиативдик жардамды илгерилетүү маселеси 
боюнча Монголияга стади-тур уюштурулду.

11 795 01.01.2016 – 
31.12.2016

КР Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Дары менен 
камсыздоо жана медициналык жабдуулар департаментинде 
таблетка түрүндөгү морфинди каттоо каржыланды.

623 01.05.2016 – 
30.06.2016

КРда паллиативдик жардамды өнүктүрүү боюнча тегерек столдор 
уюштурулду. 3 190 01.06.2016 – 

31.12.2016

КРда балдар паллиативдик жардамын өнүктүрүүгө эксперттик 
колдоо көрсөтүлдү. 1 257 01.06.2016 – 

31.08.2016

КРда трансгендердик адамдарга медициналык жардам көрсөтүү 
колдонмосун иштеп чыгуу, талкуулоо жана кабыл алуу боюнча 
техникалык жардам көрсөтүлдү.

13 328 01.01.2016 – 
31.12.2016

Полициянын коомдук саламаттыкты сактоо мекемелери менен 
кызматташуу маселелери боюнча Амстердамда (Нидерландия 
Королдугу) 2016-жылдын октябрында өткөн эл аралык 
конференцияга КР Ички иштер министрлигинин (КР ИИМ), «Шах-
Айым» ӨЭУсунун жана ИИМ менен иштөө боюнча эксперт Алиева 
Гульсара Мидиновнанын катышуусу уюштурулду.

7 034 01.10.2016 – 
31.10.2016

Аяр топтордун (АТ) укуктарын коргоону жакшыртуу үчүн БУУӨПтүн 
ВИЧ боюнча долбоору (ВИЧ, кургак учук жана малярия менен 
күрөшүү боюнча Глобалдык Фонддун колдоосу менен) менен 
биргеликте «көчө юристтери» жаңы ыкмасы өнөктөш ӨЭУлардын 
ишине киргизилди.

54 628 01.06.2016 – 
31.10.2016

Коомдук саламаттыкты сактоо
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Операциялык ишмердик Бюджет ($) Долбоордун 
убактысы

Аялдарга карата басмырлоону жоюу боюнча конвенциянын (CE-
DAW) алкагында аяр топтордун укуктарын колдоо боюнча эл аралык 
механизмдерди колдонууну илгерилетүүдөгү эл аралык эксперттик 
жардам колдоого алынды.

685 01.06.2016 – 
31.08.2016

Өнөктөш ӨЭУлардын ишине киргизүү үчүн аяр топтордун укуктарын 
жакшыртуу боюнча маалыматтар базасы иштелип чыкты. 6 773 01.10.2016 – 

31.12.2016

ВИЧтин алдын алуу жана аяр топтордун укуктарын коргоо 
контексинде КРда ички иштер органдарынын ишине жаңы 
индикаторлорду киргизүүгө баалоо жасалды.

5 480 01.10.2016 – 
31.12.2016

Аяр топтордун укуктарын коргоону жакшыртуу боюнча көчө 
юристтери үчүн окутуу видеороликтери түзүлдү. 5 957 01.10.2016 – 

31.12.2016

КРда ВИЧтин алдын алуу жана зыянын азайтуу боюнча кызматтар 
үчүн мамлекеттик каржылоону адвокациялоо процессине 
маалыматтык технологияларды киргизүү боюнча эл аралык хакатон 
(жолугушуу) өткөрүлдү.

19 418 01.06.2016 – 
31.10.2016

Аяр топтор менен иштеген коомдук саламаттыкты сактоо 
мекемелеринин жана ӨЭУлардын ишмердигине прокуратура 
органдарынын колдоп мамиле кылуусун жогорулатуу.

8 040 01.06.2016 – 
31.12.2016

Прокуратура органдарынын жооптуу кызматкерлери үчүн ВИЧтин 
алдын алуу жана зыянын азайтуу программаларындагы прокуратура 
органдарынын ролун күчөтүү маселеси боюнча тренерлер үчүн 
тренинг өткөрүлдү.

9 691 01.08.2016 – 
31.08.2016

КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин, ММКФнын 
жана ӨЭУлардын өкүлдөрү үчүн менталдык бузулуу менен 
жабыркаган адамдар үчүн саламаттыкты сактоо кызматтарынын 
жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча Грузияга стади-тур 
уюштурулду. 

7 939 01.09.2016 – 
30.11.2016

ВИЧ боюнча БУУӨПтүн суб-грантын ишке ашыруунун алкагында 
өнөктөш ӨЭУлардын жетекчилери жана көчө юристтери менен 
жыйынтыктоочу семинар өткөрүлдү.

1 601 01.12.2016 – 
31.12.2016

Коомдук саламаттыкты сактоо



48

Жылдык отчет - 2016
«Сорос-Кыргызстан» фонду

48

Операциялык ишмердик Бюджет ($) Долбоордун 
убактысы

КРда басмырлоого каршы мыйзамдарды илгерилетүүгө колдоо 
көрсөтүү. 15 885 01.02.2016 – 

31.12.2016

Паллиативдик жардам боюнча эксперттердин паллиативдик 
жардам программаларын жетектөө маселелери боюнча эл аралык 
конференцияга (Рим ш.) катышуусу уюштурулду.

5 162 01.11.2016 – 
31.12.2016

КРда басмырлоого каршы мыйзамдарды иштеп чыгуу боюнча 
жумушчу топтун мүчөлөрү үчүн Арменияга жана Молдовага 
тажрыйба алмашуу боюнча стади-тур уюштурулду.

8 259 01.11.2016 – 
30.11.2016

Адистерди кайра даярдоо жана адистигин жогорулатуу кыргыз 
мамлекеттик медициналык институтунун (КДжАЖКММИ) бардык 
кафедраларынын жана ӨЭУлардын өкүлдөрү үчүн паллиативдик 
жардам берүүнүн негиздери боюнча тренинг өткөрүлдү, буга балдар 
паллиативдик жардамы компоненти да кирди.

6 967 01.03.2013 – 
31.08.2016

Паллиативдик пациенттер үчүн морфинди жазып берүүнү 
либералдаштыруу боюнча облустук медициналык кызматкерлер 
жана фармацевтикалык кызматкерлер үчүн ММКФ менен биргеликте 
семинар уюштурулду.

1 565 01.06.2013 – 
31.08.2016

Турмуштук маанилүү дары-дармек каражаттарын КР мамлекеттик 
дары-дармек стратегиясына кошууга эксперттик колдоо көрсөтүлдү. 2 985 01.04.2016 – 

31.12.2016

ВИЧ жана зыянын азайтуу (ЗА) программаларын улуттук 
каржылоого которууну адвокациялоо боюнча эксперттерди жана 
жумушчу топторду колдоо.

15 474 01.02.2016 – 
31.12.2016

Электрондук саламаттыкты сактоо системаларын Онкология 
улуттук борборуна, Энеликти жана балалыкты коргоо улуттук 
борборуна, үй-бүлөлүк медицина борборлоруна киргизүү.

2 497 01.06.2013 – 
31.08.2016

Зальцбург семинарынын натыйжалары боюнча андан аркы иш-
аракеттерди иштеп чыгуу үчүн тегерек стол уюштурулду. 148 01.11.2016 – 

30.11.2016

Коомдук саламаттыкты сактоо
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Коомдук саламаттыкты сактоо

Гранттык долбоорлор

Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Кыргыз 
Республика-
сындагы  
Чыгыш-Батыш 
СПИД фонду» 
КФ

«ВИЧ-инфекциянын алдын алуу 
үчүн жарандардын жана ички иштер 
органдарынын кошууну».
Долбоордун максаты: зыянын азайтуу 
программаларын ишке ашыруу үчүн жагымдуу 
чөйрөнү колдоо гранттын башкы максаты 
болуп саналат. 
Бул максат төмөнкүлөр аркылуу жетишилет:
• зыянын азайтуу программаларын ишке 
ашырууну адвокациялоо жана укук коргоо 
органдарынын кызматкерлери тарабынан 
зыянын азайтуу программаларына 
тоскоолдуктарды жок кылуу; 
• ички иштер бөлүмдөрүнүн (ИИБ) Нускама 
боюнча маалымдуулугун жогорулатуу 
жана алардын аяр топтор менен иштөө 
сезимталдыгын жогорулатуу;
• коомчулуктардын укуктук сабаттуулугун 
жана алардын укук коргоо органдарын 
реформалоону адвокациялоого тартылуусун 
жогорулатуу; 
• ИИМ Академиясынын курсанттарынын 
зыянды азайтуу курстарын иликтеп-үйрөнүүгө 
кызыгуусун жогорулатуу.

100 000 01.04.2016 – 
31.03.2018

«Улукман-
Дарыгер» КБ

«Ким эскертилсе – ал куралданган -5».
Долбоордун максаты: Ысык-Көл облусундагы 
секс-кызматкерлердин ВИЧ инфекциясына 
аярдыгын азайтуу;
Бул максат төмөнкүлөр аркылуу ишке ашат:
• секс-кызматкерлерге Ысык-Көл облусунун 
укук коргоо органдарынын кызматкерлери 
жана коомчулугу тарабынан толеранттуу 
мамилени калыптандыруу;
• Ысык-Көл облусунун секс-кызматкерлеринин 
арасында алдын алуу иштерин илгерилетүү 
боюнча адвокациялык иш-чараларды 
кеңейтүүгө секс-кызматкерлер коомчулугун 
мобилизациялоо;
• секс-кызматкерлердин укуктарын жана 
мыйзамдуу кызыкчылыктарын адвокациялоо.

38 084 01.04.2016 – 
31.03.2018
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Коомдук саламаттыкты сактоо

Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Таис Плюс 
Эки» КБ

«Үмүттөр кербени-7».
Долбоордун максаты: секс-кызматкерлердин 
адам укуктары боюнча укуктук сабаттуулугун 
жогорулатуу, Жалал-Абад шаарында, Жалал-
Абад облусунун Базар-Коргон районунда, 
ошондой эле Жалал-Абад облусунун Ноокен 
районунун Кочкор-Ата, Шамалды-Сай 
шаарларында секс-кызматкерлерге карата 
стигманы (начар жарлыкты) жана басмырлоону 
азайтуу.
Долбоордун милдеттери: 
• Жалал-Абад облусунун жогоруда аталган 
калктуу пункттарындагы секс-кызматкерлердин 
укуктук сабаттуулугун жана укуктук өзүн өзү 
аңдап түшүнүүсүн жогорулатуу;
• секс-кызматкерлердин юридикалык 
кызматтарды алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз 
кылуу;
• Жалал-Абад облусунун ИИБинин, ошондой 
эле Базар-Коргон районунун РИИБинин, 
Кочкор-Ата шаардык милиция бөлүмүнүн 
курамынын арасында калктын аяр топтору 
менен иштөө үчүн ВИЧтин алдын алуу боюнча 
нускаманы иликтеп-үйрөнүүсүн уюштуруу;
• секс-кызматкерлер арасында ВИЧ/
ЖЖЖИннин (жугуштуу жол менен жугуучу 
инфекциянын) алдын алуунун комплекстүү 
программаларын ишке ашыруу боюнча 
үй-бүлөлүк дарыгерлер топторунун (ҮДТ) 
жана үй-бүлөлүк медицина борборлорунун 
(ҮМБ) медициналык кызматкерлери үчүн 
тренингдерди өткөрүү;
• секс-кызматкерлер уюмдарынын жана 
коомчулуктарынын дараметин арттыруу.

64 000 01.03.2016 – 
31.12.2017

«Үй-бүлө жана 
коом» КБ

«Даректүү психосоциалдык жардам 
көрсөтүү боюнча кыймылдуу (мобилдүү) 
командаларды институтташтыруу» (4-
фаза).
Долбоорду психикалык жактан ооруган 
майыптардын туугандары ишке ашырышат.
Долбоордун максаты: пилоттук аймактарда 
коомчулуктардын деңгээлинде психикалык 
саламаттык жаатында алгачкы медициналык 
жардам жана социалдык коргоо кызматтары 
менен жуурулушкан психосоциалдык 
кызматтарды көрсөтүүнү киргизүү. 

41 165 20.08.2016 – 
19.08.2017
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Коомдук саламаттыкты сактоо

Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

Долбоордун милдеттери: 
• ММКФнын жана Социалдык өнүктүрүү 
министрлигинин адистери менен биргеликте 
«Социалдык коркунучтуу абалдагы, оор 
турмуштук кырдаалдагы үй-бүлөлөр менен 
иштеген органдар менен мекемелердин 
ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү 
тартиби жөнүндө» долбоорун иштеп чыгуу;
• пилоттук аймактарда – Тоң, Түп райондорунун 
жана Жети-Өгүз районунун Жалпы дарыгерлик 
практика борборунда (ЖДПБ) медициналык 
жана социалдык кызматтар боюнча адистерди 
окутуу; 
• пилоттук аймактарда мэриянын, акимиаттын, 
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин, 
Саламаттыкты сактоо министрлигинин, 
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу 
фондунун (ММКФ) өкүлдөрүн катыштыруу 
менен жумушчу жолугушууларды жана тегерек 
столдорду өткөрүү аркылуу жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу (ЖӨБ) органдарын тартуу; 
• Кыргызстандын алты аймагында 
мультидисциплинардык (көп тараптуу) 
командалар менен психосоциалдык жардам 
көрсөтүү. 

«Астерия» КФ

«Баңгизат пайдаланган, кыйноолордон 
жабыр тарткан аялдардын социалдык, 
укуктук жана медициналык кызматтарды 
алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу».
Гранттык долбоордун алкагында баңгизат 
пайдаланган, кыйноолордон жабыр тарткан 
аялдардын стигманы (начар жарлыкты) 
жана басмырлоону болтурбаган мамиле 
менен репродуктивдүү саламаттык боюнча 
кызматтарды алуу мүмкүнчүлүгүн жана 
укуктарын камсыз кылууга багытталган 
механизмдер иштелип чыгат.

60 605 01.01.2017 – 
30.06.2018
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Прецедент» 
өнөктөштүк 
тобу»  КБ

«ВИЧ/СПИД менен күрөшүү програм-
маларын улуттук каржылоого которууга 
көмөк көрсөтүү».
Бул долбоордун алкагында ВИЧ/СПИД көйгөйү 
менен алектенген жарандык уюмдарды 
бюджеттик адвокациялоо жаатында дараметти 
арттыруу боюнча иш аткарылат. Саламаттыкты 
сактоо кызматтары, тактап айтканда, ВИЧтин 
алдын алуу үчүн өлкөнүн бюджетин түзүүгө 
жарандык уюмдардын тартылуусун күчөтүү 
пландалууда.

81 982 01.01.2017 – 
31.12.2018

«Хабитат-
Кыргызстан» КФ

«Укуктан – мүмкүнчүлүктөргө».
Долбоордун максаты: турак жай шарттарын 
жакшыртуу жана психикалык жактан 
жабыркаган адамдардын (ПЖЖА) турак 
жай алуу укуктарын жакшыртуу аркылуу 
мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарды 
социалдык ыңгайлаштыруу (адаптациялоо). 
Негизги милдеттер:
• ремонт-курулуш кызматтарын көрсөтүү 
аркылуу Бишкектеги жана облустардагы 
менталдык көйгөйлөрү бар 24 үй-бүлөнүн 
турак жай шарттарын жакшыртуу;
• ДМЧАлардын жана чечим кабыл алуучу 
адамдардын жана органдардын дараметин 
жогорулатуу жана алардын күчтөрүн 
бириктирүү (мобилизация) аркылуу 
Кыргызстандагы ПЖЖАлардын турак жай 
укуктарын кеңейтүү жана илгерилетүү;
• ПЖЖАларды социалдык жактан 
жуурулуштуруунун жана саясий, коомдук 
колдоону жакшыртуунун маанилүүлүгү 
тууралуу калктын маалымдуулугун 
жогорулатуу;
• психикалык жактан жабыркаган адамдардын 
турак жайга болгон укуктарын илгерилетүү 
боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
• психикалык саламаттык боюнча жаңы 
мамлекеттик программалардын иш-
чараларына киргизүү жана жайылтуу 
боюнча чечимдерди кабыл алуу 
процессине психикалык жактан жабыркаган 
адамдардын жана алардын үй-бүлөлөрүнүн 
муктаждыктарын кошуу максатында SWAP-
тын каражатынын алкагында «психикалык 
саламаттык» компоненти боюнча иш-
чаралардын ишке ашырылышына мониторинг 
жасоо.

119 640 01.01.2017 – 
30.06.2018

Коомдук саламаттыкты сактоо
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Ганеша» КФ 

«Жаш баңгизат пайдалануучулар 
коомчулуктарын уюмдук өнүктүрүү 
жана бардык процесстерге тең укукта 
катышуу, өз укуктарын илгерилетүү 
үчүн алардагы лидерлердин күчүн 
бириктирүү».
Долбоордун максаты: жаш баңгизат 
пайдалануучулар коомчулуктарын уюмдук 
өнүктүрүү жана бардык процесстерге тең 
укукта катышуу, өз укуктарын илгерилетүү 
үчүн алардагы лидерлердин күчүн 
бириктирүү.
Негизги милдеттер:
• жаш баңгизат пайдалануучулар 
коомчулуктарындагы лидерлерди 
стратегиялык пландоого, окутууга, жайкы 
мектепке катышууга тартуу аркылуу 
алардын күчүн бириктирүү жана аларды 
тарбиялоо;
• бул топтогу көйгөйлөрдү андан 
ары CEDAW-дын атаандаш отчетуна 
кошуу максатында баңгизат колдонгон 
жаш аялдардын укуктары бузулган 
учурларды көчө юристтери аркылуу 
документтештирүү;
• баңгизат колдонгон жаш аялдар 
коомчулугунун муктаждыктарын 
эске алуу менен, потенциалдуу 
донорлордун кызыкчылыгына ылайык 
келген долбоордук сунуштамаларды 
даярдоо аркылуу уюмдардын каржылык 
омоктуулугун камсыз кылуу;
• окутуу планын жана уюмдун 
кызматкерлерин өнүктүрүүнү өзүнө 
камтыган уюмдун стратегиялык планын 
иштеп чыгуу; уюмдун андан ары омоктуу 
өнүгүшү үчүн каражаттарды тартуу, уюм 
тууралуу маалыматты такай жаңылап 
туруу жана онлайн-платформа, өнөктөш 
уюмдар жана алардын ресурстары 
аркылуу жайылтууну жолго коюу.

30 000 01.01.2017 – 
31.12.2018

Коомдук саламаттыкты сактоо
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Позитивдүү 
диалог» КФ

«Аяр аялдардын укуктук жардам алуу 
мүмкүнчүлүгү». 
Долбоордун максаты: Ош шаарындагы 
аяр аялдардын укуктук жардам алуу 
мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу жана гендердик 
басмырлоо кырдаалында аяр аялдар туш 
болуучу системалуу тоскоолдуктарды аларды 
жоюу боюнча андан ары адвокациялоо үчүн 
аныктоо. 
Негизги милдеттер:
• аяр аялдар менен иштеген уюмдардын 
дараметин күчөтүү;
• кыйноо көргөн аяр коомчулуктагы аялдарга 
юридикалык кеп-кеңеш берүү жана укуктук 
жардам көрсөтүү;
• аяр коомчулуктагы аялдар басмырлоо 
кырдаалында коргоодо жана адилет сот 
мүмкүнчүлүгүн алууда туш болуучу негизги 
тоскоолдуктарды аларды андан аркы 
адвокациялоодо колдонуу үчүн аныктоо жана 
документтештирүү.

24 791 01.01.2017 – 
31.12.2017

«Эргэнэ» КФ

«КРда паллиативдик жардамды өнүктүрүү».
Долбоордун максаты: Кыргызстанда калк-
тын паллиативдик жардамды алуусунун 
жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу.
Негизги милдеттер:
• бүтүндөй өлкө боюнча жана ар бир 
муктаждыгы бар адам үчүн паллиативдик 
жардамды алуусунун жеткиликтүүлүгүн 
жогорулатуу үчүн коомчулуктардын, 
пациенттик топтордун, өнөктөш уюмдардын 
күчүн бириктирүү;
• паллиативдик пациенттердин опиоиддик 
ооруну басуучуларга жеткиликтүүлүгүн 
кеңейтүү;
• паллиативдик жардамды үйдөн көрсөтүү 
моделин андан ары өнүктүрүү, буга каржылоо 
схемасын андан ары иштеп чыгуу да кирет. 

40 000 01.01.2017 – 
31.08.2017

Коомдук саламаттыкты сактоо
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Глобалдык 
изилдөөлөр 
институту» КФ

«Үмүттүн канаттары».
Долбоордун максаты: «Кыйноолор болбо-
сун!» (NOVIC, i.e. No Violence Coalition) 
коалициясы боюнча пилот өткөрүлүп жаткан 
кийлигишүүгө ыңгайлаштыруу процессин 
аяктоо жана мурдагы үч жылдагы иште 
топтолгон статистиканын негизинде түзүлгөн 
жыйынтык отчетту даярдоо, ал иштелип 
чыккан анкеталарды, колдонмону жана усулдук 
сунуштарды өзүнө камтыйт, алар кызыкдар 
уюмдардын базасында бул кийлигишүүнү 
жайылтканга мүмкүнчүлүк берет. 
Жыйынтыктоочу баскычтын негизги 
милдеттери:
• өнөктөштөрдөн 2016-жылы алынган 
сунуштарды эске алуу менен, «Үмүттүн 
канаттары» кийлигишүүсүн колдонуу боюнча 
усулдук колдонмону жана анкеталарды 
жаңылоо;
• «Кыйноолор болбосун!» коалициясынын 
колдонмону, отчетторду жазуу, ошондой 
эле «Үмүттүн канаттары» долбоорун ишке 
ашыруу тажрыйбасына арналган веб-сайттагы 
материалдарды жаңылоо боюнча ишин 
уюштуруу;
• Өнөктөштөрдөн алынган сунуштарды 
эске алуу менен веб-сайттын 2016-жылдагы 
версиясын жаңылоо, ошондой эле веб-
сайттын ресурстарын (сүрөттөр, материалдар, 
бөлүмдөр ж.б.) жаңылоо жана маалымат 
борбору катары веб-сайтты илгерилетүүнү 
улантуу, андан изилдөө методологиясы жана 
кийлигишүү тууралуу маалыматты алууга, 
ошондой эле изилдөөнүн натыйжаларын 
адвокациялык максаттарда колдонууга болот;
• долбоордун мурдагы үч жылында топтолгон 
статистиканы эске алуу менен, отчетту 
даярдоо, ал баңгизат колдонгон аялдар жана 
секс-кызматкерлер кадимки турмушта туш 
болуучу гендердик кыйноонун түрлөрү жана 
таралуу деңгээли, ошондой эле мунун баары 
алардын психосоциалдык абалына жана 
дене саламаттыгына кандайча таасир этери 
тууралуу маалыматтарды камтыйт;
• чиновниктер, жалпыга маалымдоо 
каражаттары жана жарандык сектор үчүн 
адвокациялык отчетту иштеп чыгуу, ал 
долбоордун мурдагы үч жылында топтолгон 
статистиканы талдоону өзүнө камтыйт.

52 450 01.01.2017 – 
31.12.2017

Коомдук саламаттыкты сактоо
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Лабрис» КБ

«Басмырлоого чогуу каршы». 
Долбоордун максаты: мамлекетке 
жана коомчулукка басмырлоонун жана 
ксенофобиялык көрүнүштөрдүн (чоочун 
нерседен коркуу, аны жек көрүү) алдын 
алуунун омоктуу механизмдерин сунуштоо 
аркылуу басмырлоонун жана ксенофобиялык 
көрүнүштөргө каршы аракеттенүү. 
Негизги милдеттер:
• «Акыйкаттык жана басмырлоонун жоктугу 
үчүн коалициясы» менен биргеликте 
басмырлоого каршы мыйзамдарды 
илгерилетүү;
• басмырлоо демилгелеринин жаралышына 
мониторинг жасоо жана аларга каршы 
коммуникациялык кампания өткөрүү;
• ЛГБТИК-активисттердин коопсуздугун 
камсыздоо;
• Жек көрүүнүн негизинде жабыр тарткан 
Коалициянын мүчөсү болгон коомчулуктардын 
өкүлдөрүнө психологиялык колдоо көрсөтүү;
• Коалициянын мүчөлөрүнүн дараметин 
арттыруу;
• Коалициянын ичинде тилектештикти 
жаратуу;
• Коалициянын омоктуулугун өнүктүрүү.

37 000 01.01.2017 – 
31.12.2017

«Пациенттердин 
өлкөдөгү 
кеңеши» КБ

«Өзүңө ишен».
Долбоордун максаты: Чүй облусунун Жайыл 
районунда наркоманияга, ВИЧке, вирус 
гепатитине жана кургак учукка (КУ) туш болгон 
адамдардын диагностика, дарылоо, алдын 
алуу, кароо жана колдоо алуу мүмкүнчүлүгүн 
камсыздоого жардам берүү.
Негизги милдеттер:
• Чүй облусунун Жайыл районунда 
наркоманияга, ВИЧке, вирус гепатитине 
жана КУга каршы аракеттенүү боюнча 
программаларды жана иш-чараларды ишке 
ашырууга калктын негизги топторунун (ВИЧ 
менен жашаган адамдар, сайынуучу баңгизат 
колдонгон адамдар, КУ, вирус гепатити менен 
ооругандар, мурда камалгандар) катышуусун 
кеңейтүү жана алардын күчүн бириктирүү;

15 000 01.01.2017 – 
31.12.2017
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

• ВИЧ, зыянды азайтуу жана КУ жаатындагы 
программалар үчүн жагымдуу айлана-чөйрөнү 
түзүү;
• калктын негизги топторунун дараметин 
арттыруу жана алардын ВИЧти дарылоо 
мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу, зыянды азайтуу 
программаларын илгерилетүү боюнча 
адвокациялык иш-чараларга тартуу.

«Шанс-КЦ» 
Кыйноодон 
жабыркаган 
аялдар үчүн 
кризистик 
борбор КБ 

«Коопсуз дүйнөгө болгон биздин 
шансыбыз».  
Долбоордун максаты: гендердик кыйноого 
кабылган аяр топтордогу аялдарды басмырлоо 
стигмаларын (начар жарлыкты) достук 
сервистик кызматтарды көрсөтүү аркылуу 
төмөндөтүү. 
Негизги милдеттер:
• Аяр топтордогу аялдарга гендердик жана 
сексуалдык кыйноолордо юридикалык жана 
психологиялык жардам көрсөтүү жана алар 
менен иштөө боюнча сунуштарды ӨЭУлар 
жана мамлекеттик түзүмдөр үчүн иштеп чыгуу;
• майда топтордогу аялдарга гендердик жана 
сексуалдык кыйноолордо жардам көрсөтүүдөгү 
укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин 
ишмердигин жөнгө салган тескемени ИИМ 
менен биргеликте иштеп чыгуу;
• майда топтордогу аялдарга карата 
кыйноолорго каршы иш-чараларды 
мамлекеттик программалык документтерге 
(CEDAW Комитетинин сын пикирлерин ишке 
ашыруу боюнча иш-аракеттердин улуттук 
планы ж.б.) киргизүү.

19 968 01.01.2016 – 
31.12.2017
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Таис Плюс» КБ

«Аялдарга карата басмырлоону жоюу боюнча 
БУУнун конвенциясы».
Долбоордун максаты: ӨЭУлардын жана 
басмырлоонун көптөгөн формаларына туш 
болгон аялдардын CEDAW комитетинин 
60-сессиясынын (февраль-март, 2015) 
жыйынтыктары боюнча максаттык сунуштарын 
киргизүүгө катышуусун камсыз кылуу.
Негизги милдеттер:
• ӨЭУ коалициясынын жана басмырлоонун 
көптөгөн формаларына туш болгон аялдардын 
CEDAW сунуштарын киргизүү үчүн жооптуу 
болгон мамлекеттик деңгээлдеги негизги 
түзүмдөр үчүн көрө билүүсүн камсыз кылуу; 
• CEDAW-дын ЛБТИ (лесбиянкалар бисе
ксуалкитранссексуалкиинтерсексуалдар) 
аялдарга, секс-кызматкерлерге жана баңгизат 
пайдаланган аялдарга тиешелүү максаттык 
сунуштарын иш-аракеттердин улуттук 
планына же каалаган башка улуттук планга 
кошууга жетишүү;
• ӨЭУ коалициясынын жана ЛБТИ аялдардын, 
секс-кызматкерлердин жана баңгизат 
пайдаланган аялдардын коомчулуктарынын 
CEDAW-дын сунуштарын улуттук жана 
облустук деңгээлде илгерилетүүдөгү 
дараметин арттыруу.

41 350 01.01.2016 – 
31.12.2018

Коомдук саламаттыкты сактоо
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Жаштар программасы

Операциялык ишмердик Бюджет ($) Долбоордун 
убактысы

Коомдук мейкиндиктерди өнүктүрүү боюнча конкурстун грантын 
алуучулар үчүн баштапкы семинар өткөрүү.
Максат: СКФнын грант алуучуларын грант менен иштөө эрежелери 
жана жол-жоболору менен тааныштыруу.

17 445 май, 2016

Шаардагы абанын сапатына атайын аппараттын жардамы менен 
мониторинг жасоо.
Долбоордун максаты: шаардыктардын, эксперттердин жана 
шаардын бийликтеринин көңүлүн Бишкектеги абанын бузулуу 
көйгөйүнө буруу.

950 01.02.2016 –
01.12.2016

Бишкектин, Оштун, Жалал-Абаддын, Таластын жана Караколдун 
студенттери үчүн АКШдан келген эксперттер Parke and Grace Muth 
менен америкалык университеттерге тапшыруу маселеси боюнча 
жолугушуулардын жана презентациялардын сериясын өткөрүү.

2 040 июнь, 2016

Жарандарды тартуу үчүн чет өлкөлүк өнөктөштөрдүн шаарлардын 
деңгээлинде коомдук саясатты иштеп чыгууга жана ишке 
ашырууга (жергиликтүү коомчулуктардын жана демилгелүү 
топтордун эдвокаси-кампаниялары жана лобби-долбоорлору) 
жарандарды тартуу боюнча алдыңкы тажрыйбалары, ошондой 
эле муниципалитеттердин ачык-айкындыгын жана отчеттуулугун 
жогорулатуу; жарандар /тургундар менен бирге жергиликтүү 
муниципалитеттердин иш тажрыйбасынын (механизмдери /
технологиялары /усулдары менен таанышуу); жарандарды шаар 
объектилерин долбоорлоого тартуу тажрыйбаларын иликтеп-
үйрөнүү үчүн шаарды башкарууга жарандарды мобилизациялоо 
боюнча ийгиликтүү мисалдар, туруктуу ачык диалог аянтчаларын 
уюштуруу технологиялары менен таанышуу; жергиликтүү 
коомчулуктардын деңгээлинде түрдүү ишмердик чөйрөлөрүндө 
боло турган кызматташуу үчүн дараметтүү өнөктөштөр менен 
мамилени жолго коюу максатында Эл аралык жумушчу топ (Берлин 
ш., Германия) менен бирге коомдук мейкиндиктерди өнүктүрүү 
боюнча билим берүү барууларын өткөрүү.

11 849 июнь, 2016

Жаштар программасы
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Операциялык ишмердик Бюджет ($) Долбоордун 
убактысы

Каракол шаарынын 2016-2020-жылдарга карата өнүгүү 
стратегиясын иштеп чыгуу үчүн коомдук угууларды, талкууларды 
жана семинарларды өткөрүү. 
Иш-чараларга Каракол шаарынын мэри, шаар кеңешинин жана 
мэриянын, кварталдык башкаруулардын, ӨЭУлардын өкүлдөрү, 
активисттер, журналисттер, ишкерлер, мектеп директорлору, 
муниципалдык кызматтардын жетекчилери жана шаардыктар 
катышышты. Кызыкдар тараптар Каракол шаарынын артыкчылыктуу 
тармактарын өнүктүрүүнү көрө билүүсүн талкуулашты.

4 950 июнь, 2016

Бишкек шаарындагы «Шаар демилгелери» КФнын жана Өнүктүрүү 
агенттигинин өкүлдөрүнүн Мейкиндикти өнүктүрүү форумуна 
(Россия, Санкт-Петербург ш.) катышуусу.
Форумдун максаты: шаарларды омоктуу өнүктүрүүнүн натыйжалуу 
идеяларын издөө, ошондой эле шаарларды өнүктүрүү жана шаар 
маселелерин чечүү жаатындагы эл аралык адистердин катышуусу 
менен воркшоптор жана билим берүү программасы пландалган. 

902,67 сентябрь, 2016

«Жер пайдалануу жаатындагы КР мыйзам актыларына 
өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоору боюнча 
парламенттик угууларды өткөрүү (кофе-брейк жана таркатма 
материалдарды көчүрмөлөө чыгымдары).
Максаты: мыйзамдардын талаптарына ылайык, мыйзам долбоорун 
талкуулоону өткөрүү.

1 109,73 октябрь, 2016

Республикабыздын жолдорунда өлүмдүн деңгээли жогору 
экендигине коомчулуктун көңүлүн бурууга багытталган Жол-
транспорт окуяларынын (ЖТО) курмандыктарын эскерүүнүн бүткүл 
дүйнөлүк күнүнө арналган «Жол коопсуздугу» КБнын акцияларын 
өткөрүшүнө колдоо көрсөтүү, ага КР ИИМинин Патрулдук милиция 
башкы башкармалыгы жана КР Саламаттык сактоо министрлиги 
катышты.

785,0 ноябрь, 2016

Көчө воркаут-аянтчаларын (Street Workout) куруу, орнотуу жана 
ден соолук инфраструктурасын пайдалануу мүмкүнчүлүгүн 
камсыз кылуу аркылуу Бишкектин аяр жаштарынынын биргелешип 
аракеттенүүгө жана дени сак жашоо образын илгерилетүүгө 
кызыгуусун жогорулатуу.

8 360 декабрь, 2016
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Youth Action Fund (Жаштар демилгелерин колдоо фонду) долбоору

Долбоордун 
убактысы

01.01.2016 –
30.12.2016

Адам укуктары боюнча демилгелер «Ачык коом» фонддору-Нью-Йорк программасы менен СКФнын 
Жаштар программасынын биргелешкен долбоору.
YAF адам укуктарын илгерилетүүгө, сактоого жана коргоого жаштардын катышуусуна көмөк көрсөтүүнү 
жана идеяларды ишке ашырууга колдоо көрсөтүүнү өзүнүн негизги максаты кылып коет. YAF 16дан 28 
жашка чейинки жаш адамдарга 600дөн 2000 АКШ долларына чейинки өлчөмдө гранттарды төмөнкү 
темаларга бөлөт: 

• Жаштардын/ДМЧАлардын укуктарын илгерилетүү 
• Аялдардын укуктары
• Жаштар жана укук коргоо системасы 
• Маданият жана искусство аркылуу укуктар 
• Медицинаны бирдей алуу мүмкүнчүлүгү укуктары

2016-жылы төмөнкү темалар боюнча баары 87 билдирме түшкөн:
Жаштардын/ДМЧАлардын укуктарын илгерилетүү – 14
Аялдардын укуктары –10
Жаштар жана укук коргоо системасы – 23
Маданият жана искусство аркылуу укуктар – 6
Медицинаны бирдей алуу мүмкүнчүлүгү укуктары – 13
Башка – 17
Ошондой эле программанын тарыхында биринчи жолу Кыргызстандын аймактары камтылды:
Баткен – 12
Чүй (Бишкек) – 36
Жалал-Абад – 8
Ысык –Көл – 8
Нарын – 10
Ош – 11
Талас – 2
Баары болуп 9 идея тандалып алынды:

Жаштар демилгелерин колдоо фонду (YAF) колдогон долбоорлор:

1-долбоор: «Укук баары үчүн!» 
Грант алуучу: Таирова Нуркыз
Бюджет: $1564,21
Мөөнөтү: 5 ай
Аймак: Бишкек ш.

Долбоор Бишкектин мектеп окуучуларына жана жарандарына искусство – комикстер аркылуу адам 
укуктары тууралуу маалымдоого багытталган. Иллюстрациялар кыргыз тилинде да, орус тилинде да 
болот. Мектеп окуучулар өздөрү ыктыярчылар (волонтерлор) болот: бул идеяларды өз теңтуштарына 
берүүгө үйрөнүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Комикстердин көрсөтмөлөрү окуучулар жана жаштар көп 
чогулган Бишкектин супермаркеттеринде жана коомдук жайларында өткөрүлөт. Ошондой эле комикстер 
адам укуктары жөнүндө видео жана сыпаттамалары менен бирге социалдык тармактарда жеткиликтүү 
болот. 
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2-долбоор: «Ысык-Көл облусунда адам укуктарын иликтеп-үйрөнүү боюнча чөйрөнү өнүктүрүү» 
билим берүү долбоору
Грант алуучу: Хоменко Алена
Бюджет: $1 617,62
Мөөнөтү: 5 ай
Аймак: Ыcык-Көл

Долбоор радио жана телевидение аркылуу Ысык-Көл облусунда адам укуктарын иликтөө боюнча 
чөйрөнү өнүктүрүүгө багытталган. Төмөнкү багыттар боюнча адам укуктары темасында алты билим 
берүү аудиопрограммасын жана бир видеосюжетти даярдоо пландалууда: «ДМЧАлардын укуктары», 
«Сапатуу медициналык тейлөө алуу укугу», «Балдардын укуктары», «Бизнес жана адам укуктары», 
«Билим алуу укугу», «Сөз эркиндиги укугу». Кошумча түрдө «НИК-ФМ» радиопрограммасынын 
эфиринде анонстор уюштурулат, анда программанын эфирге чыгуу убактысы жана кайталоо убактысы 
көрсөтүлөт. Түзүлгөн медиаазыктар Ысык-Көл облусунун жарандарынын адам укуктары боюнча билим 
деңгээлин жогорулатат, бул иштин маанилүү экендигин көрсөтөт. 

3-долбоор: «Аялдарды үйдөгү зомбулуктан коргойбуз»
Грант алуучу: Нурбекова Мерим
Бюджет: $1 335
Мөөнөтү: 5 ай
Аймак: Нарын ш.

Долбоор дубалдардагы сүрөттөр жана граффиттер аркылуу аялдарга карата үйдөгү зомбулук көйгөйү 
тууралуу Нарын шаарынын тургундарынын малымат алуусуна багыталган. Алгач окуучулар арасында 
«Аялдарды үйдөгү зомбулуктан коргоо» темасында конкурс жарыяланат. Бул үйдөгү зомбулукта 
аялдардын укуктарын бузбоонун маанилүүлүгүн түшүнгөнгө жардам берет. Андан кийин бул сүрөттөрдүн 
көргөзмөсү өткөрүлөт, анда ар бир автор өз ишинин мааниси менен бөлүшө алышат. Жыйынтыгында 
комиссия тарабынан мыкты сүрөт тандалып алынат, ал графит катары дубалдарга тартылат. Меримдин 
сөзү боюнча, Нарында буга чейин эч ким графит тарткан эмес, шаардын тургундары искусствонун 
бул түрү менен азыраак тааныш. Ошондуктан ал учурдагы аялдарга карата үйдөгү зомбулук көйгөйүн 
чагылдыруу менен, бул көйгөй бар үй-бүлөлөргө бул тууралуу жеткире аларына ишенет.

4-долбоор: «Аялдардын укуктарын бузбагыла!»
Грант алуучу: Кадирова Шахноза
Бюджет: $1450,55
Мөөнөтү: 5 ай
Аймак: Ош ш.

Долбоор театралдык оюн аркылуу Араван районунун жаш кыздарына ЗАГСта катталбастан туруп күйөөгө 
чыкпоого таасир этүүгө багытталган. Анын сөзү боюнча ар жыл сайын улам көбүрөөк жаш кыздар жогорку 
окуу жайларына (ЖОЖ) тапшырышпай, экинчи, үчүнчү аял блуп күйөөгө тийишүүдө. Эреже катары, 
экинчи жана үчүнчү аялдар ЗАГСта катталбайт жана алардын балдары да эч кандай документ алышпайт. 
Долбоордун максаты – жаш кыздарга ЗАГСта катталуунун маанилүүлүгү жана тиешелүү документтерди 
алуу тууралуу маалымат берүү. Долбоордун өзгөчөлүгү театралдык оюндун кыргыз тилинде да, өзбек  
тилинде да коюла турганында. Бул эки этникалык топту камтып, аудиторияны көбөйткөнгө жардам берет.   
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5-долбоор: «Зомбулуксуз балалык!»
Грант алуучу: Ырысбек кызы Канышай
Бюджет: $780
Мөөнөтү: 5 ай
Аймак: Чүй, Бишкек

Долбоордун максаты жергиликтүү популярдуу ырчылардын рэп-аткаруусу аркылуу балдардын укуктарын 
коргоого Кыргызстандын коомчулугун чакыруу болуп саналат. Канышайдын сөзү боюнча күн өткөн сайын 
жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда балдарга карата катаал мамиле, 
эрте никеге туруу, балдардын өлүмү тууралуу макалалардын саны артууда. Бул Канышайды долбоор 
жазганга түрткөн, анда популярдуу рэп-аткаруучулар балдардын укуктарын коргоо тууралуу ырларды 
кыргыз тилинде аткарышат, анын максаты Кыргызстандын элдеринин жана коомчулугунун балдарга жана 
алардын келечегине камкордук менен мамиле кылуусуна таасир этүү болуп саналат.

6-долбоор: «Баткен облусунун окуучуларынын адам укуктары тууралуу билимдерин 
жогорулатуу»
Грант алуучу: Маматшарип уулу Бек
Бюджет: $1279,41
Мөөнөтү: 5 ай
Аймак: Баткен ш.

Бектин долбоору интеллектуалдык оюндар аркылуу Баткен облусунун окуучуларынын арасында адам 
укуктары тууралуу билимдерди жогорулатканга багытталган. Бек Баткен облусунда окуучулар үчүн 
социалдык өнүктүрүү боюнча жетишээрлик иш-чаралар өткөрүлбөй жатканына басым жасайт. Көптөгөн 
балдар эч нерсеге катышышпайт, көпчүлүгүнүн ата-энеси акча тапканы алыска кетишкен – өзүн өнүктүрүү 
боюнча алар кошумча маалыматты эч жерден алалышпайт. Бек адам укуктары тууралуу интеллектуалдык 
оюндарды 9 райондо өткөрүүнү пландоодо. Бек окуучулар үчүн мындай иш-чараларды өткөрүүнүн 
маанилүүлүгүн белгилейт: биринчиден, алар жаңы билимдерге ээ болушат; экинчиден, алардын ар бири 
өз мектептеринде ушундай долбоорду өткөрүүгө милдеттүү болот. Бул алар үчүн алгачкы түрткү болуп, 
окуучулардын билим берүү программаларына катышууга кызыгуусун көтөргөнгө жана өзүн өнүктүрүүсүнө 
жардам берет. 

7-долбоор: «Күн желе»
Грант алуучу: Решетняк Любовь
Бюджет: $1163,27
Мөөнөтү: 5 ай
Аймак: Ысык-Көл

Долбоор ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген (ДМЧ) балдарды жана алардын ата-энелерин колдоого 
багытталган. Психикалык жактан жабыркаган ар бир бала медициналык жардам алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.  
Коомдон бөлүнүп калуу, маалыматтын жетишсиздиги, билим алуу каражаттарынын аздыгы… «Эл аралык 
медициналык коомчулук жаштарыбыздын психикалык ден соолугунун абалына тынчсызданууда… бул 
жайлатылган аракеттеги бомба, анын иштөө механизми иштеп баштады, эгерде керектүү аракетти көрбөсө, 
миллиондогон биздин балдарыбыз анын кесепетин көрүшөт». Долбоордун уникалдуулугу биринчи жолу 
Караколдо YAF-тын жардамы менен өзүнө өзү жардам берүү топтору уюштуруларында. Өзүнө өзү жардам 
берүү топтору же башкача да атап жүрүшкөндөй, өз ара колдоо топтору – бул психикалык жактан жабыркаган 
жана психикалык көйгөйлөрү бар адамдардын топторго биригүүсү аркылуу психикалык жабыркоо 
симпиомдорун жеңүүгө жардам бере турган эң мыкты метод. Тактап айтканда, алар: өз көйгөйлөрүн 
натыйжалуу жеңип жаткан же жеңген адамдар, алар өз тажрыйбасы жок кесипкөйлөргө караганда 
жакшы жардамчылар; мындай адамдар бири-бирине жардам берүү менен, өздөрүнө жардам беришет.
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8-долбоор: «Суйунчу, Келин келди!»
Грант алуучу: Нурлан уулу Рыскелди
Бюджет: $1257,71
Мөөнөтү: 5 ай
Аймак: Ош

Долбоор кыздарды ала качуу жана зомбулук көрсөтүлгөн никеден жабыр тарткан кыздардын укуктары 
тууралуу Ош облусунун тургундарына жеткирүүгө багытталган. Рыскелди кыздардын укуктарын коргоп, 
мындай кысымдан кыздар эле эмес, жигиттер да жабыр тартып калышы мүмкүн экендигин коомго 
жеткирүүнү каалайт. Рыскелдинин командасы театралдык оюндун үстүнөн иштеп жатат, андагы негизги 
идея нике эки жактын эркин жана толук макулдугу менен түзүлүшү болот жана эрезеге жеткен жигит 
менен кыз расасы, улуту же дини боюнча эч кандай чектөөсүз, бири-бирин сүйүүсү жана макулдугу 
аркылуу никеге туруп, өз үй-бүлөсүн курууга укуктуу экендиги болот. Бул оюнду көбүрөөк адам көрүшү 
үчүн Рыскелдинин театры Ош облусунун аймактарын кыдырат.

9-долбоор: «Мыйзамдуулукту сактоо – ар бирибиздин тынч жашообуздун тиреги»
Грант алуучу: Полунина Юлия
Бюджет: $1250
Мөөнөтү: 5 ай
Аймак: Талас

Долбоор оюн түрүндөгү соттун модели аркылуу Талас облусунун жаштарынын укуктук билимдерин 
жогорулатууга жана тарбиялык жактан таасир этүүгө багытталган. Катышуучулар баарын өздөрү 
көрүшөт жана соттун, прокурордун же жарандык жоопкердин ролун аткарганда, жакшылап эстеп 
калышат. Ошондой эле Талас облусунун тургундарынын адам укуктары жаатындагы билимдери 
тууралуу салыштырмалуу изилдөө бул долбоорго чейин жана андан кийин да өткөрүлөт. Бул изилдөө 
ошондой эле Талас облусунун коомчулугуна юридикалык жаатта, тактап айтканда, жол-транспорт 
кырсыктары, алименттик милдеттенмелер, ажырашуу процесси ж.б. учурларда өз укуктарын билүүнүн 
маанилүүлүгүн жеткиргенге жардам берет. Юлиянын сөзү боюнча, бул долбоор Талас облусунун 
тургундары үчүн абдан маанилүү, анткени алардын көпчүлүгү өз укуктарын жана аларды коргоо 
механизмдерин билишпейт.

Конкурстун жалпы бюджети – $11697,77 
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Операциялык ишмердик Бюджет ($) Мөөнөтү

Алгачкы семинар. 
Семинар долбоорду ишке ашыруунун алдында грант алуучулар 
үчүн жыл сайын өткөрүлөт. Семинар учурунда грант алуучулар жол-
жоболор менен таанышышат жана долбоорлорду ишке ашыруу 
жана отчеттуулук маселелери боюнча маалымат алышат.

883 октябрь, 2016

«Quiz Day» интеллектуалдык оюну.
Бишкек менен Оштун ЖОЖдорунун 120 студенти интеллектуалдык 
оюн аркылуу адам укуктары боюнча өз билимдерин баалай алышты. 
Оюндар эки күн бою – биринчи күнү кыргыз тилинде, экинчи күнү 
орус тилинде өткөрүлдү.
Иш-чаранын максаты – студенттерди маанилүү адам укуктары 
маселелери, ошондой эле «Жаштар демилгелерин колдоо 
фонду – YAF» жаштар гранттык долбоорунун мүмкүнчүлүктөрү 
менен тааныштыруу. 2015-жылы ийгиликтүү өткөрүлгөн оюндун 
натыйжасында 2016-жылы оюнга Баткен шаарынын студенттери да 
катышты. Оюндан кийин алар мындай иш-чараларды өз шаарында 
да өткөрүүнү каалагандыктарын билдиришти.

2 495 декабрь, 2016

Жаштар программасы
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Гранттык долбоорлор

Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

Жарандардын катышуу аянтчасы катары коомдук мейкиндиктерди өнүктүрүү боюнча гранттык 
конкурс

«Билим берүү, 
илим жана 
маданият 
жаатында немец 
кызматташтыгы» 
КБ, Бишкек

«Бишкектин коомдук мейкиндигин 
искусство жана маданият аркылуу шаардын 
жаштарынын колу менен өнүктүрүү».
Долбоордун максаты: активдүү жаштардын 
колу менен азыркы искууство аркылуу 
ыңгайлуу коомдук мейкиндиктерди өнүктүрүү 
жана Бишкектин тургундарынын шаар 
алдындагы жоопкерчилик сезимин тарбиялоо.
Натыйжалары: шаардыктар сунуштаган 
имараттардын алды жагына (фасадына) төрт 
чоң картина тартылды. Долбоорго активдүү 
сүрөтчү-граффитчи жаштар тартылды, алар 
социалдык долбоордо иштөө тажрыйбасына 
ээ болушту.

15 699 01.06.2016 –
01.11.2016

«Youth of Osh» 
КБ, Ош ш.

«Шаарды өзүбүздүн колубуз менен 
курабыз»
Долбоордун максаты: Ош шаарынын 
И.Раззаков атындагы паркында коомдук 
мейкиндикти пландоо жана колдонуу моделин 
ага жарандарды тартуу жана алардын 
активдүү катышуусу менен практикалык 
жактан көрсөтүү.
Натыйжалары: парктын аймагында 
балдар, жаштар жана чоң адамдар үчүн 
үч коомдук мейкиндик түзүлдү. Тургундар 
парктын аймагын пландоо боюнча идеяларга 
активдүү катышышты, ошондой эле коомдук 
мейкиндикти түзүү үчүн ыктыярчы катарында 
паркта иштешти.

19 907 01.06.2016 –
01.12.2016

«Өнүктүрүү 
саясаты 
институту» 
мекемеси, 
Бишкек ш.

«Прикладдык урбанистика мектеби»
Долбоордун максаты: шаардагы 
чөйрөнү жакшыртуу жана шаарды 
өнүктүрүү максатында шаардагы майда 
коомчулуктардын ичинде өзгөртүүнү баштоого 
жөндөмдүү «драйверлердин» – шаар 
коомчулуктарынын кыймылдаткычтарынын 
жана мобилизаторлоунун бирикмесин (пул) 
түзүү. 

18 234 01.05.2016 –
30.12.2016

Жаштар программасы
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

Натыйжалары: кызыкдар шаардыктар 
прикладдык урбанистика мектебинин 
«Коомчулуктарды уюштуруучулардын жана 
изилдөөчүлөрдүн» курсунан өтүштү. Курс 
аяктагандан кийин окуучулар 4 команда 
түзүштү, алар азыр шаар чөйрөсүн өнүктүрүү 
боюнча долбоорлорду ишке ашырып жатышат.

«ЫРЫСТАН» 
коомчулуктарды 
омоктуу 
өнүктүрүү КФ, 
Бишкек ш.

«Ботаника багынын ресурстук борбору»
Долбоордун максаты: Ботаника багынын 
китепканасынын базасында (Ахунбаев 
көчөсүндөгү Ботаника багындагы 
административдик имаратта) ресурстук 
борборду түзүү аркылуу Бишкек шаарынын 
шартында экологиялык жашылдандыруунун 
жана жашыл курулуштун маанилүүлүгү 
маселесине чечим кабыл алуучу жактардын 
жана шаардыктардын көңүлүн буруу.
Натыйжалары: Ахунбаев көчөсүндөгү 
Ботаника багынын базасында коомдук 
мейкиндик – ресурстук борбор (РБ) түзүлдү. 
Борбор шаардыктарды экологиялык 
жашылдандыруу жана шаардагы жашыл 
өсүмдүктөрдү коргоо практикасына бекер 
окутат.

19 552 01.05.2016 – 
01.04.2017

«Арча» 
жаратылыш 
мурасын 
коргоо боюнча 
демилге» КФ, 
Бишкек ш.

«Ботаника багында өсүмдүктөр дүйнөсүн 
ачуу менен: Бишкек шаарынын Горький 
көчөсүндөгү Ботаника багынын 
дендропарк-коругунун билим берүү 
ишмердигин калыбына келтирүү»
Долбоордун максаты: өсүмдүктөрдүн 
керемет дүйнөсү менен тааныштыруу 
жана шаардыктарды агартуу максатында 
шаардыктардын жана баш калаанын 
тургундарынын ачык келиши, шаардыктардын 
Кыргызстандын жаратылыш байлыгын, көп 
түрдүүлүгүн түшүнүүсүн жогорулатуу жана 
шаар чөйрөсү, шаардыктардын ден соолугу 
үчүн өсүмдүктөрдү сактоо зарылдыгы, 
жаратылышка карата камкор мамилени 
тарбиялоо, Бишкектеги жашоо сапатын 
жогорулатуу үчүн дендропаркты ачуу.

19 817 01.05.2016 –
01.11.2016

Жаштар программасы
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

Натыйжалары: шаардыктардын катышуусу 
менен Ботаника багынын аймагын тазалоо, 
дарактарды кыркуу, төтө жолдорду жана 
секторлорду калыбына келтирүү боюнча 
акциялар өткөрүлдү. Ботаника багы боюнча 
өсүмдүктөрдүн тизмеси түзүлдү жана жаңы 
экскурсиялык маршруттар даярдалды. 
Өсүмдүктөргө этикеткалар жабыштырылып, 
маалымат такталар жана жол көрсөткүчтөр 
орнотулду. Азыр Ботаника багы шаардыктар 
жана коноктор үчүн үч башка маршрут боюнча 
экскурсияларды өткөрүүдө.

Максаттык гранттар

«Жаштарды 
өнүктүрүү 
институту» КБ, 
Бишкек ш.

«Жаштарда жарандуулукту калыптандыруу 
(Жаштар Кемп-2016)»
Долбоордун максаты: жаштардын 
социалдык активдүүлүгүн күчөтүү аркылуу 
Кыргызстандын алты чакан жана эки чоң 
шаарында коомдук мейкиндиктерди өнүктүрүү 
үчүн шарттарды түзүү.
Натыйжалары: жергиликтүү коомчулуктарды 
өнүктүрүү максатында 400 жаш адамдын 
дараметин арттыруу жана жарандык 
позициясын калыптандыруу үчүн аянтча 
катарында «Жаш Булак» жаштардын билим 
берүү форум-лагери өткөрүлдү. Жаштар 
жумалыгы – өлкөнүн 7 шаарында 50дөн ашык 
кызыктуу окуялардан турган уникалдуу жаштар 
программасы өткөрүлдү. КРнын 12 шаарында 
Жаштар Кемп – улуттук диалог аянтчасы жана 
жаштардын өз ара аракеттенүүсүнүн жаңы 
форматы өткөрүлдү.

40 000 01.03.2016 –
30.11.2016

«Чыгармачыл 
топ 705» КБ, 
Бишкек ш.

«Лаборатория 705: Дем алуу – дем чыгаруу»
Долбоордун максаты: идея жана тажрыйба 
алмашуунун шаардагы формалдуу эмес 
көркөм мейкиндигин түзүү, шаардын 
тарыхын жана учурдагы процесстерин, 
көркөм коомчулуктарын ж.б. аңдап түшүнүү.  

5 050 01.01.2016 –
30.12.2016

Жаштар программасы
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

Натыйжалары: көргөзмөлөр, сүрөтчүлөр 
менен жолугушуулар, жамааттык жолугу-
шуулар жана воркшоптор өткөрүлдү; абдан 
заманбап темаларда спектаклдер жана 
анимациялар көрсөтүлдү, аларды атаандаш 
көрүүлөр болду.

«Борбордук 
Азиядагы 
дебаттардын 
эл аралык 
билим берүү 
ассоциациясы» 
КФ, Бишкек ш.

«Медиаазыктарды түзүү аркылуу 
аймактарга бөлүнүү маселесин чечүү»
Долбоордун максаты: 
• ачык мейкиндик түзүү, анда жаш адамдар 
өз ара аракеттенүү, өз пикирлерин 
калыптандыруу жана өз лидерлик дараметин 
өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот; 
• жаштардын инклюзивдүүлүккө багытталган 
медиаазыктардын активдүү жана натыйжалуу 
колдонуучулары жана түзүүчүлөрү болуп 
калышына мүмкүнчүлүк берет.
Натыйжалары: Ош шаарында жети күндүк 
медиалагерь өткөрүлдү, анда Кыргызстандын 
бардык аймактарынын өкүлдөрү катышты. 
Лагерь учурунда катышуучулар аймактарга 
бөлүнүү маселеси боюнча өз медиаазыктарын 
иштеп чыгышты жана өз коомчулуктарында 
алардын бет ачарларын өткөрүштү.

24 965 01.09.2016 – 
1.01.2017

«Качан» КФ, 
Бишкек ш.

«Бишкектеги көчө искусствосу цехи»
Долбоордун максаты: билим берүү-
практикалык программа аркылуу коомдук 
мейкиндиктерди өнүктүрүү идеясы 
жана принциптери менен таанышуу, ал 
активисттерге, сүрөтчүлөргө, атка минерлерге 
(чиновниктерге), бизнесмендерге жана 
архитекторлорго шаарларды өнүктүрүүнүн 
жана топтолгон тажрыйбаны алуунун 
глобалдык тенденцияларынын курсунда 
болуусуна мүмкүнчүлүк берет.
Натыйжалары: «Бишкектеги партизанинг 
(шаар мейкиндигин өзгөртүү ыкмасы): 
көчө искусствосу шаарды өзгөртүү куралы 
катарында» иш-чарасы өткөрүлдү. Иш-
чаранын алкагында: көргөзмө, 8 лекция, 6 
мастер-класс өттү жана 4 кино көрсөтүлдү. 
Спикерлер катары Москвадан, Краснодардан, 
Кишиневдон, Берлинден жана Прагадан 
сүрөтчүлөр, активисттер жана урбанисттер 
чакырылды.

10 000 июнь, 2016

Жаштар программасы
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Жаштар программасы

Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Шаар 
демилгелери» 
КФ, 
Бишкек ш.

«Кыргызстандын шаарларынын форуму».
Долбоордун максаты: 
• практиктерден – бизнестеги, мамлекеттик 
башкаруудагы, бийликтеги жана коомчулуктагы 
күчтүү лидерлерден Кыргызстандын 
шаарларында жашоо сапатын жакшыртуу 
үчүн иштеген күчтүү коомду түзүү; 
• шаар практикалары/кейстери тууралуу 
билимдердин базасын топтоо жана тажрыйба 
алмашуу жана коомчулуктар менен 
кесипкөйлөрдүн ортосунда кызматташуу үчүн 
аянтчаны ишке киргизүү.

30 000 01.11.2016 –
30.07.20167
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Жаратылыш ресурстарын башкаруу

Операциялык ишмердик Бюджет ($) Долбоордун 
убактысы

МТГ 12455
Программа профилдик министрликтердин жана ведомстволордун 
адистеринин жана эксперттеринин, ошондой эле жарандык 
коомдун өкүлдөрүнүн «Жаратылыш байлыгын омоктуу өнүктүрүүгө 
айландыруу» аттуу эл аралык аймактык семинарга катышуусун 
колдоду, аны Бакудагы (Азербайжан) Швецариянын элчилигинин 
өнүктүрүү программасынын колдоосу менен Жаратылыш 
ресурстарын башкаруу институту/жаратылыш ресурстарынын 
хартиясы жана Кен тармактары боюнча Евразия тренингдик борбору 
2016-жылдын 21-28-майында уюштурду.

5 729 21.05.2016 – 
21.12.2016

МТГ 12601
Программа «Төлөгөнүңдү жарыяла!» улуттук кампаниясынын 
өкүлдөрүнүн жана Кен тармактарындагы ачык-айкындык демилгеси 
(КТАД) Улуттук секретариатынын көп тараптуу кызыкдар топторунун 
(КТКТ) мүчөлөрүнүн аймактык Борбордук Азиядагы, Кавказдагы жана 
Чыгыщ Европдагы жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын 
өкүлдөрүнүн евразиялык жолугушуусуна катышуусун колдоого алды, 
аны Кайра жаралуу фонду (Украина), Жаратылыш ресурстарын 
башкаруу институту/жаратылыш ресурстарынын хартиясы, Pub-
lish What You Pay (PWYP) жана КТАДдын Львовдогу Эл аралык 
секретариаты (Украина) 2016-жылдын 27-30-сентябрында уюштурду.

759 04.09.2016 –
31.12.2016

МТГ 12629
Программа профилдик министрликтердин жана ведомстволордун 
адистеринин жана эксперттеринин, ошондой эле жарандык 
коомдун өкүлдөрүнүн «Тоо кен иштетүү тармагын башкаруудагы 
укуктук жана фискалдык алкактар» аттуу эл аралык аймактык 
семинарга катышуусун колдоду, аны Бакудагы (Азербайжан) 
Швецариянын элчилигинин өнүктүрүү программасынын колдоосу 
менен Жаратылыш ресурстарын башкаруу институту/жаратылыш 
ресурстарынын хартиясы жана Кен тармактары боюнча Евразия 
тренингдик борбору 2016-жылдын 5-7-декабрында уюштурду. 

4 425 01.11.2016 –
31.12.2016

Жаратылыш ресурстарын башкаруу
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Операциялык ишмердик Бюджет ($) Долбоордун 
убактысы

«ЖӨБ органдарынын жана жергиликтүү коомчулуктардын 
кен иштетүү боюнча маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө көмөк 
көрсөтүү» долбоорунун алкагында ЖӨБ органдары үчүн 
маалыматтык модулдар иштелип чыкты жана КР Өнөр жай, энергетика 
жана кен иштетүү мамлекеттик комитетинин (ӨЭКМК) «Кендер» 
маалыматтык-операциялык системасына жуурулуштурулду.
Мурда «ЖӨБ органдарынын кен иштетүү боюнча маалыматка 
муктаждыгын баалоо» өткөрүлдү. Топтолгон маалыматты талдоонун 
негизинде талап болгон маалыматтар блогу аныкталды жана 
маалыматтык модулдарды иштеп чыгуучулар үчүн Техникалык 
тапшырма түзүлдү.

14 872 01.06.2016 –
31.12.2016

«Кыргызстанда Өкмөттүн ачыктыгын жана фискалдык 
ачык-айкындуулукту илгерилетүү» долбоорунун алкагында 
«Кыргызстандагы Өкмөттүн ачыктыгынын жана фискалдык ачык-
айкындуулугунун абалына кыскача баяндама» жана «Мамлекеттик 
ишканалардын жана мамлекеттик катышуу үлүшү бар акционердик 
коомчулуктардын ачык-айкындуулугу жана отчеттуулугу» аттуу отчет 
даярдалды. Алардын натыйжалары Жогорку Кеңештеги «Республика-
Ата Журт» фракциясынын 21-октябрындагы отурумунда жана 
2016-жылдын 27-октябрында өткөрүлгөн тегерек столдо коомчулукка 
айтылды. Коомдук кеңештердин 2016-жылдын 8-июлундагы 
конференциясында «Кыргызстандагы Өкмөттүн ачыктыгынын жана 
фискалдык ачык-айкындуулугунун абалына кыскача баяндаманын» 
бет ачары болду, ага жарандык коомдун 110дон ашык өкүлү катышты.

11 515 01.07.2016 –
30.11.2016

Жаратылыш ресурстарын башкаруу
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Жаратылыш ресурстарын башкаруу

Максаттык гранттар

Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

БТИ КФ

Долбоордун максаты: жаратылыш 
ресурстарын үзүрлүү колдонуу аркылуу 
жергиликтүү коомчулуктарды омоктуу 
өнүктүрүү. 
Негизги милдеттер:
• жергиликтүү коомчулуктарга, фермерлерге 
жерди пайдалануунун жана айыл чарба 
өсүмдүктөрүн өстүрүүнүн, бизнес жүргүзүүнүн 
жаңы усулдары тууралуу маалымат берүү; 
• фермерлердин жана кожолуктардын 
тамчылатып сугаруу технологияларын, 
ресурсту үнөмдөө жана жерди, сууну үзүрлүү 
пайдалануу боюнча билимдерди алуу 
мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү.
Натыйжалары: долбоордун алкагында 272 
адам (фермерлер, чарбалардын башчылары 
жана айыл өкмөттүн адистери) жаңы 
ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды 
колдонууга жана айыл чарба өсүмдүктөрүн 
өстүрүүгө, ошондой эле бизнес жүргүзүүгө, 
бухгалтердик эсепке алуунун негиздерине 
жана лизингге, сатуу рынокторун издөөгө 
карата учурдагы мамилелерди пайдалануу 
боюнча окуудан өтүштү. Окутулгандардын 
20%ы аялдар. Бул долбоордун алкагында 
бардык угуучулар тамчылатып сугаруу 
системасын орнотууга карата жеңилдетилген 
кредит алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту.
Тамчылатып сугаруу системалары үч 
фермердик чарбада жолго коюлду. 
Берилген инвестициялар 15,6 млн 
сомду түздү. Люксембург айылындагы 
«Алмабак» чарбасында тамчылатып сугаруу 
системасынын жардамы менен мурда бош 
турган 12,5 га жерге алма багы өстүрүлдү. 
• Тамчылатып сугаруу колдонулган 
ишканаларда суунун чыгымдалышы 30%га 
азайган. Түшүмдүүлүк күн карама боюнча 
60%га көбөйүп, 14 тонна/га; кант кызылчасы 
55%га өсүп, 93,4 тонна/га түздү.

49 993 01.04.2016 – 
31.03.2017
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«ФЕЦА» КФ

Долбоордун максаты: Аймактарды 
өнүктүрүү фонддорун (АӨФ) институттук 
өнүктүрүү аркылуу КРда кен иштетүү 
тармагынан түшүүчү кирешени ачык-
айкын бөлүштүрүүгө көмөк көрсөтүү.
Негизги милдеттер 
• АӨФтү башкаруу жол-жоболорун киргизүү 
жана ыңгайлаштыруу; 
• АӨФ боюнча окутуучу курсту иштеп чыгуу. 
Натыйжалары: биринчи милдетти аткаруунун 
жүрүшүндө грант алуучу АӨФтүн мүчөлөрү 
жана Байкоо кеңеши үчүн эки тилде колдонууга 
даяр болгон бир катар куралдарды иштеп 
чыкты. Бардык иштелип чыккан документтер КР 
Экономика министрлиги тарабынан бекитилди 
жана райондук деңгээлдеги бардык АӨФтөр 
аны колдонууга милдеттүү болду. Иштелип 
чыгып, ыңгайлаштырылган жол-жоболор жана 
курал пилоттук райондордо сынактан өттү.
БАЕФ (ФЕЦА) КР Экономика министрлиги 
жана КР Президентине караштуу башкаруу 
академиясы менен биргеликте жергиликтүү 
кеңештин өкүлдөрү, каржы бөлүмдөрүнүн 
башчылары, айыл өкмөттүн жана райондук 
администрациялардын юристтери үчүн 
окутуу курсун иштеп чыгышты. Окуу 
модулун мамлекеттик жана муниципалдык 
кызматкерлердин адистигин жогорулатуу 
программаларына киргизүү болжолдонууда, 
ал биринчи кезекте ушул тармактагы жана 
бул ишке тартылган министрликтердин 
жана ведомстволордун адистерине арналат. 
Иштелип чыккан модуль эки бөлүктөн 
турат. Биринчи бөлүк АӨФтү уюштуруу 
маселелерин жана анын ишмердигин, 
ошондой эле жергиликтүү өнүктүрүү 
долбоорлорун ишке ашыруу үчүн 
каражаттарды кантип колдонууну ачып берет.
Экинчи бөлүк – бул тренингдерди өткөрүү 
боюнча тренер/окутуучу үчүн колдонмо.  

40 000 01.04.2016 – 
31.12.2016
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

Окуу модулу боюнча жалпы окуу жүктөмү 
16 саатты түзөт же ар бири 8 сааттан 2 окуу 
күнүнөн турат. Алардын ичинен: лекция жалпы 
сааттардын 60%ын, практикум 40%ын түзөт.
Бүгүнкү күндө Чаткал жана Ала-Бука 
пилоттук АӨФтөрүндө жалпы суммасы 14 
345 490 сом болгон социалдык багыттагы 
10 долбоор даярдалып, колдоого алынды.

«Экономикалык 
палата» 
ассоциациясы 
ЮЖБ

Долбоордун максаты: кызматкерлеринин 
жана адистеринин компетенттүүлүгүнүн 
негизинде ЖӨБ органдарынын ишмердигин 
оптималдаштыруу.
Грант алуучу пилоттук – Ысык-Көл облусунун 
Ысык-Көл, Жети-Өгүз жана Түп райондорунда 
айыл өкмөттөрдүн кызматкерлеринин 
жана адистеринин кесипкөйлүгүн жана 
натыйжалуулугун аныктоо боюнча 
функционалдык талдоо жүргүздү. Кесипкөйлүк 
стандартынын долбоорлору жана айыл 
өкмөттүн кызматкерлеринин жана адистеринин 
кесипкөйлүгүнүн алкактары даярдалды. 
Грант алуучу Функционалдык талдоону 
өткөрүү жана ЖӨБ органдарынын 
кызматкерлеринин жана адистеринин 
ишмердигинин натыйжалуулугун аныктоо 
боюнча колдонмону, ошондой эле ЖӨБ 
органдарынын кызматкерлеринин жана 
адистеринин Кесипкөйлүк стандартын иштеп 
чыгуу боюнча колдонмону даярдады. 

25 128 01.05.2016 – 
31.01.2017

Sub-Total 152 993
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«Жергиликтүү коомчулуктардын жаратылыш ресурстарын башкаруудагы демилгелерин 
колдоо» конкурсу

Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Укуктук 
перспектива» КФ

Долбоордун максаты: жерлерди инвента-
ризациялоо аркылуу Ош облусунун Өзгөн 
районундагы Төрт-Көл айылдык аймагынын 
Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик 
фондунун (АЖМФ) жерлерин башкаруунун 
ачык-айкындыгын жана натыйжалуулугун 
жогорулатуу. 
Негизги милдеттер:
• АЖМФнын жерлерин инвентаризациялоого 
мониторинг жүргүзүү боюнча демилгечи топту 
түзүү;
• жергиликтүү калктын АЖМФнын жерлери 
тууралуу маалыматты алуу жана аймактын 
жер фондунун максаттуу пайдалануусуна 
мониторинг жасоого катышуу мүмкүнчүлүгүн 
камсыз кылуу;
• АЖМФнын жерлерин ачык-айкын жана 
натыйжалуу пайдалануу боюнча алынган  
тажрыйбаны кошуна ЖӨБ органдарына 
жайылтуу.
Натыйжалары:
Долбоордун алкагында 21 активдүү 
аялдардан, жаштардан, жергиликтүү 
депутаттардан, айылдык аймактын жер 
маселелери боюнча адистеринен турган 
АЖМФнын жерлерин инвентаризациялоо 
жана жер ресурстары боюнча маалыматтар 
базасын түзүү боюнча демилгелүү топ түзүлдү. 
Демилгелүү топтун курамы Төрт-Көл айылдык 
аймагынын №29 токтому менен бекитилди. 
Маалыматтар базасында Ош облусунун Төрт-
Көл айылдык аймагынын жерлеринин статусу, 
ижарачылары, жерлерди ижаралоо шарттары 
жана мөөнөтү тууралуу маалыматтар 
бар. Биринчи жолу пилоттук айылдык 
аймактын жергиликтүү коомчулуктарына бар 
ресурстардын абалы жана статусу тууралуу 
маалымдалды: жерлер (анын ичинде 
өздөштүрүлбөгөндөрү да), суу булактары, 
жайыттар, өсүмдүктөр ж.б. тууралуу.  
Жерлерди инвентаризациялоону демилгелүү 
топтун мүчөлөрүнүн демилгеси жана алардын 
катышуусу менен өткөрүү долбоордун 
жетишкендиги болуп саналат, ал эми жерлердин 
контурларын аныктоо боюнча жерине

16 491 01.09.2016 – 
31.04.2017
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

барып өткөрүлгөн иш-чаралар жергиликтүү 
аткаруучу бийликтин да, ижарачылардын да 
ишмердигинин ачык-айкындыгынын алгачкы 
кадамы болуп калды. Долбоор ресурстарды 
башкарууга, ресурстарды бөлүштүрүүдөгү 
ЖӨБ органдарынын ачык-айкындыгын жана 
отчеттуулугун жогорулатууга жергиликтүү 
коомчулуктарды тартууга көмөк көрсөттү.

«Бюджеттик 
процессти 
стратегиялоо 
борбору» КБ

Долбоордун максаты: Ала-Бука районунун 
1-Май, Балтагулов, Ала-Бука, Чаткал 
районунун Сумсар айылдык аймактарын 
омоктуу экономикалык жана социалдык 
өнүктүрүү максатында аймактагы мамлекеттик, 
муниципалдык жана жеке менчик жаратылыш 
ресурстарын үзүрлүү пайдалануу. 
Натыйжалары: Грант алуучу жергиликтүү 
коомчулуктар үчүн Ала-Бука районунун 1-Май, 
Балтагулов, Ала-Бука, Чаткал районунун 
Сумсар айылдык аймактарында жайгашкан 
жаратылыш ресурстарын классификациялоо 
маселелери боюнча окутуу семинарларын 
өткөрдү, анда жаратылыш ресурстарынын 
жайгашкан орду, абалы жана көлөмү, 
таштардын, кумдардын, чополордун 
курулуштук түрлөрү, кымбат баалуу мыкты 
металлдар жана металл эмес пайдалуу табият 
байлыктары, анын ичинде булак жана жер 
алдындагы суулар да картага түшүрүлдү. 
Жергиликтүү тургундар биринчи жолу бар 
жана колдонулбаган ресурстар, айлана-
чөйрөнү сактоо шарты менен, аларды 
үзүрлүү пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү 
тууралуу маалыматты алышты. Үч айылдык 
аймакта демилгечи топтордун мүчөлөрү үчүн 
жаратылыш ресурстарын пайдалануудан 
жергиликтүү бюджетке түшүүлөрдү көбөйтүү, 
жаратылыш байлыктарын пайдалануунун 
ачык-айкындыгын, жеткиликтүүлүгүн, 
мыйзамдуулугун камсыз кылуу, жергиликтүү 
жаратылыш ресурстарын колдонуу менен, 
муниципалдык жана жеке ишкердикти 
өнүктүрүү үчүн ченемдик-мыйзамдык база 
боюнча окутуу семинарлары өткөрүлдү.

14 325 01.09.2016 – 
30.06.2017
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Гранттык 
ишмердик

Долбоордун натыйжалары жана аны 
сыпаттоо Бюджет ($) Долбоордун 

убактысы

«Жылдыз-
Транзит» КФ

Долбоордун максаты: жергиликтүү 
коомчулуктарды жаратылышты коргоо 
аймактарын сактоого жана ага мониторинг 
жүргүзүүгө тартуу.
Натыйжалары: долбоорду ишке ашы-
руунун жүрүшүндө Талас аймагынын 
жаратылыш парктарына квадракоптерду 
жана GPS-навигаторлорду орнотуу 
боюнча парктардын адистери окутулду; 
орнотулган жабдуунун жардамы менен 
жаратылыштын абалына мониторинг 
жасалды, бул жердеги жаныбарлардын 
түрлөрү тууралуу маалымат алынды. 
Жергиликтүү жалпыга маалымдоо 
каражаттары (ЖМК) жана ӨЭУлар 
долбоорго тартылды, алардын 
семинарларга жана жаратылыш 
парктарынын абалына мониторинг жасоого 
катышуусу жаратылыш парктарынын 
абалы жана аларда жашаган жаныбарлар 
тууралуу коомчулукка маалымдаганга, 
аймактык жана улуттук ЖМКларда 
маалыматты жайылтканга жардам берди. 

17 691 01.09.2016 – 
31.08.2017

Баары     221 500
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Инфографика

Укуктук программа

Маалыматтын эркиндиги

Билим берүү программасы

Коомдук саламаттыкты сактоо

Жаштар программасы

Жаратылыш ресурстарын башкаруу
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JashtarCamp

10 166 2
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