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Мына ошентип, «Сорос-Кыргызстан» 
Фонду чейрек кылымдан бери 
өлкөбүздөгү жарандык лидерлердин 
жана алдыӊкы уюмдардын инновациялык 
жана коомдук мааниге ээ идеяларына, 
адам укуктары жана социалдык 
адилеттүүлүк идеяларын илгерилетүү 
боюнча ишмердүүлүктөрүнө колдоо 
көрсөтүп келет.  
 
Бийликтин коомдун алдындагы 
ачыктыгы жана жоопкерчилиги бир гана 
жарандык катышуудан гана башталбайт. 
Алар эртерээк – өзүнүн маалыматтын 
жеткиликтүүлүгүнө болгон жарандык 
укуктарын, жеке көз карашка жана 
мамлекет үчүн ыӊгайсыз деп эсептелген 

суроолорду берүү мүмкүнчүлүктөрүнө 
болгон укуктарын аӊдап-билүүдөн 
башталат. 
 
Биздин өлкөдө коомдук талкуу үчүн 
тыюу салынган темалардын жоктугун 
жана талкуулоо мүмкүнчүлүгүнүн 
берилгендигин жарандуулукту 
өнүктүрүүдөгү негизги факторлордун 
бири деп эсептейбиз. Биздин 
долбоорлордун бардыгы бийлик менен 
коомдун ортосундагы диалогду чыӊдоону, 
саламаттыкты сактоо, билим берүү жана 
адилеттүүлүк чөйрөлөрүндө жарандык 
катышуу тажрыйбаларын түптөөнү максат 
кылып алган.   Жарандарга ар кандай көз 
караштар менен бөлүшүүгө жана абалды 

ар тараптуу көрүүсүнө мүмкүнчүлүк 
берүү үчүн эркин ЖМКны колдоп 
келебиз, анткени, бул манипуляция 
жана туура эмес маалымат таркатуу 
күчөгөн маалда абдан маанилүү болуп 
саналат. Биз изилдөөчүлөрдү катаал 
суроолорго жоопторду издөө жана 
коомубузду түйшөлткөн маселелердин 
түпкү себептерин табуу аракеттерине 
колдоо көрсөтүп келебиз. Биздин 
жарандарыбызды иш-аракеттерди 
баштоолору үчүн, бийлик менен гана 
эмес, бири-бири менен да эриш-аркак 
иш алып баруулары үчүн шыктандырабыз 
жана  колдойбуз. 

Кыргызстан коому өтө көп түрдүү. 
Элибиздин күчү мына ушул көп 
түрдүүлүктө – 80ден ашык этностун 
башын кошкон эл. Биздин милдет – ушул 
көп түрдүүлүктө эриш-аркак иш алып 
бара билүү, коомубуздагы өтө аялуу 
мүчөлөрдүн укуктарын жана эркиндигин 
коргоо, бул көп түрдүүлүктү түшүнүү жана 
кабыл алуу. 
2018-жылы биз жайгашкан жайдын, 
биздин кеӊсебиздин ролун кайра 
карап чыгып, коомдук талкуу үчүн 
жаӊы аянтчаны түздүк. Бул жерде 
биздин изилдөөлөрүбүз боюнча 
презентацияларыбызды жасайбыз, ар 
түрдүү эксперттерди чакырып, биздин 
коомдо сейрек көтөрүлө турган ар кандай 

маселелерди талкуулайбыз. Биз ачык 
коомдо талкуулоо үчүн тыюу салынган 
темалар жок деп эсептейбиз. Диалог 
аркылуу гана биз бири-бирибизди 
түшүнөбүз жана өнүгүү үчүн жаӊы 
мүмкүнчүлүктөрдү ачабыз.

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун ишине 
кызыкканыӊызга ыракмат.

Урматтоо менен, 

Шамиль Ибрагимов
Аткаруучу директор
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«Сорос-Кыргызстан» Фондунун
2018-жылдагы жалпы бюджети

2018-жылдагы каржы булактары

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун
программаларынын 2018-жылдагы бюджеттери

2018- жылы фонд Кыргыз 
Республикасынын мамлекеттик 
бюджетине 22,8 миллион сомдон ашык 
акча каражатын которду (Социалдык 
Фондго төлөмдөр, киреше салыктары 
жана башка салыктар)

$3,985,577

$1,114,110

$592,462

$2,279,005

1993 2018

97.75% 2.25%

UNDPАчык Коом Институту (Нью-Йорк) $3,393,115

39% 17%
10%

13%

9%

8%

3%$3,393,115
$1,2

87,405

$
5

2
3

,3
79

$4
6

3,
9

14

$370
,9

01

$303,793

$276,953

$166,770



Жылдык отчет - 2018 | «Сорос-Кыргызстан» Фонду8 9

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун
2018-жылдагы долбоорлору



Жылдык отчет - 2018 | «Сорос-Кыргызстан» Фонду«Коомдук саламаттыкты сактоо» программасы10 11



Жылдык отчет - 2018 | «Сорос-Кыргызстан» Фонду«Коомдук саламаттыкты сактоо» программасы12 13

Программанын максаты калктын аялуу жана маргиналдашкан топторунун укуктарын 
жакшыртуу болуп саналат. «Коомдук саламаттыкты сактоо» программасы ВИЧти 
алдын алуу, паллиативдик жардам боюнча, психикалык саламаттыктын бейтапкана-
дан сырткары кызматтары, бардык социалдык топтор үчүн юридикалык жана укуктук 
тейлөөлөр боюнча кызматтарды алууда теӊ укуктуу мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылууга 
колдоо көрсөтөт, ошондой эле, калктын аялуу жана маргиналдашкан топторун дары-
лоо, кам көрүү жана аларга колдоо көрсөтүү боюнча программалардын туруктуулугун 
улуттук каржылоонун эсебинен жогорулатуунун үстүндө иш алып барат.

балдарга адистештирилген стационар-
дык паллитивдик жардам көрсөтүү үчүн 
бөлүмдөр ачылууда. Кызматкерлердин 
айлыктарын төлөө, шаймандарды оӊдотуу 
жана алардын жарымын сатып алуу үчүн 
сарпталуучу каражаттарды бул мекеме-
лер өзүлөрүнүн бюджеттик каражаттары-
нын эсебинен табышты. 

«Психикалык саламаттык» багыты

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун колдоосу 
менен КР Өкмөтү «2017-2030-жылдар 
аралыгында психикалык саламаттыкты 
коргоо боюнча Мамлекеттик программа» 
кабыл алды. Программа бүткүл дүйнөлүк 
саламаттыкты сактоо уюмунун эл аралык 
сунуштарына ылайыкташтырылып түзүл-
гөн жана «Сорос-Кыргызстан» Фондунун 
бейтаптардын укуктарын коргоо менен 
психиатриялык жардамдын жамааттык 
түрүн өнүктүрүүгө мамлекеттик колдоо 
көрсөтүү боюнча артыкчылыктарын 
камтыйт. 

«Коомдук саламаттыкты сактоо» про-
граммасы Саламаттыкты сактоо министр-

«Паллиативдик жардам» багыты 

Ооруну басаӊдатуучу опиоиддердин 
жеткиликтүүлүгү боюнча абалды жак-
шыртуу үчүн Мамлекеттик кепилдик 
программасынын алкагында жылына бир 
бейтап үчүн акысыз берилүүчү мор-
финдин ченеми 3000 миллиграммдан 
5000 миллиграммга чейин көбөйтүлгөн. 
Бул жетишкендик айыкпас онкология-
лык оорулардан жапа чеккен бейтаптар 
үчүн да ченемди ашык берүүгө урук-
сат берген жобону камтуу менен бирге 
эле мындай бейтаптарды морфин ме-
нен камсыз кылуудагы экономикалык                       
тоскоолдуктардан арылууга да мүм-
күндүк берди. Өкмөттүн №2 жобосуна 
ооруну басаӊдатуучу опиоиддерди жазып 
берүү эрежесин жеӊилдетүү боюнча оӊ-
доп-түзөтүүлөр киргизилди. 

Программанын жана өнөктөштөрдүн ара-
кети менен КР он бир калктуу жайларын-
дагы жыйырма үч дарыканаларда ооруну 
басаӊдатуучу опиоиддерди жер-жерлер-
де камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. 

Программанын ишмердүүлүгүнүн эӊ 
маанилүү жыйынтыгы катары үч негизги 
ооруну басаӊдатуучу опиоиддердин өмүр 
үчүн эӊ зарыл болгон дары каражатта-
рынын улуттук тизмесине киргизилишин, 
ошондой эле, Фентанилди пластырь 
түрүндө каттоону жана анын биринчи 
партиясынын Кыргыз Республикасына 
алынып келингендигин атоого болот.  

КР АКШдагы элчилиги менен кызмат-
таштыкта суммасы $ 300,000ды түзгөн 
паллиативдик жардам кызматтарын 
көрсөтүү үчүн медициналык шаймандар 
жана медициналык багыттагы каражат-
тар түрүндөгү гуманитардык жүк келип, 
Бишкек, Ош, Токмок жана Жалал-Абад 
шаарларындагы төрт ири бейтапкана-
ларга жана онкологиялык борборлорго 
таркатылды. 

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун адвока-
циялык кампаниясынын жыйынтыгында 
Ош облус аралык балдар клиникалык 
бейтапканасында, Токмок аймактык 
бейтапканасында жана Жалал-Абад об-
лустук бейтапканасында чоӊдорго жана 
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лиги тарабынан өлкөнүн бардык район-
дорунда ишке киргизилген «Психикалык 
саламаттык кызматтарын амбулатордук 
деӊгээлде көрсөтүү боюнча мультидисци-
плинардык топ» аталышындагы сынактык 
үлгү боюнча изилдөө жүргүздү. Мульти-
дисциплинардык топ иш алып баруунун 
үлгүсү катары Коомдук саламаттыкты 
сактоо программасы тарабынан бир нече 
жылдар бою апробациядан өткөрүлдү. 
Ал эми анын медициналык жана эко-
номикалык натыйжалуулугун бул жылы 
өткөрүлгөн изилдөөнүн жыйынтыктары 
тастыктады. 

«Турак жай» кайрымдуулук коомдук фон-
ду ишке ашырган долбоордун алкагында 
психикалык жактан өтө жабыр тарткан 
бейтаптар жашаган үй-бүлөлөрдүн жа-
шоо шарттарын жакшыртуу үчүн Бишкек 
шаарынан жана Чүй облусунан он бир 
үй-бүлө камтылды. 

«Негизги аялуу топторду укуктук 
тоскоолдуктардан арылтуу» багыты

2018-жылы «Сорос-Кыргызстан» Фонду-
нун жана өнөктөштөрдүн биргелешкен 
аракеттери менен «Укуктук тоскоолдук-
тардан арылуу» долбоору СПИД жана 
кургак учукка каршы күрөшүү боюнча 

Глобалдык Фонддун кошумча каражат-
тарынын эсебинен каржыланып, өз ишин 
баштады. Долбоордун алкагында ВИЧти 
аялуу топтордун арасында алдын алуу 
программаларын өнүктүрүү үчүн жагым-
дуу чөйрөнү түзүү боюнча иш-чаралар 
жүргүзүлүп жатат.  

2019-жылы Бишкекте «LEAD» сынактык 
долбоору ишин баштайт. Долбоордун 
жүрүшүндө Бишкек шаардык мэриясы-
нын, ИИМдин, прокуратуранын, сала-
маттыкты сактоо министрлигинин жана  
социалдык коргоо министрлигинин 
социалдык коштоо кызматтарын көрсөтүү, 
медициналык жана укуктук жардам берүү 
багыттарында негизги аялуу топтор ме-
нен бирге иш алып баруулары каралууда. 

Прокуратура менен иштөөнүн алкагында 
прокурорлорду окутуу үчүн аялуу топтор-
дун укуктарына тиешелүү маселелерди 
камтыган окуу модулдары киргизилип, 
көрсөтмө жана эки методикалык окуу 
көрсөтмөлөрү иштелип чыкты. 

«Бюджеттик адвокация» багыты

Саламаттыкты сактоо министрлигинин 
2019-жылга карата түзүлгөн республика-
лык бюджетинде аялуу топтор арасында 

ВИЧти алдын алуу программалары үчүн 
46 млн. сом өлчөмүндө кошумча каражат 
бөлүндү. 

2018-жылы Саламаттыкты сактоо ми-
нистрлиги ведомстволук Мамлекеттик 
социалдык заказ программасын кабыл 
алып, ага артыкчылыктуу багыттар кирги-
зилген: ВИЧ, паллиативдик жардам жана 
психикалык саламаттык. Сынактык түрдө 
негизги аялуу топторго кызмат көрсөтүүчү 
ӨЭУдарды каржылоо үчүн Саламаттыкты 
сактоо министрлиги 2019-жылдан тартып 
3 млн. сом акча каражатын бөлдү.  

Кыргыз Республикасында беш шаардык 
мэриялар «ВИЧти алдын алуу жана негиз-
ги аялуу топтор үчүн социалдык коштоо 
программаларын улуттук каржылоого 
өткөрүү планы» боюнча иш-чараларды 
жүзөгө ашырып жатышат. 

Төрт шаардык мэриялар жергиликтүү 
социалдык заказ программалары үчүн 
ченемдик укуктук актыларды иштеп чы-
гышып, жергиликтүү социалдык заказды 
жана негизги аялуу топтор үчүн кызмат-
тарды ишке ашыруу үчүн 2019-жылга 
карата каржы булактарын бөлүштү. Эки 
шаардын мэриялары өнөктөш ӨЭУдар 
үчүн имарат бөлүп беришти.

Аялдарга карата болгон зомбулук салт-
тык коомдо - кадимки эле көрүнүш. Бул 
тууралуу сөз кылууга болбойт. Өзгөчө 
үй-бүлөдөгү зомбулук жөнүндө сөз 
кылууга болбойт. Аялдар көгалаларды 
жапканга жана сөздү жагымдуураак нукка 
бурганга үйрөнүшкөн. Балдар – энесинин 
кыйналгандарына күбө болушат, бирок, 
үйдөгү чыр-чатакты сыртка чыгарганга 
болбой турганын билишет. 

Коомдук көрсөтмөлөр үйдөгү тиранга 
чексиз эркиндик берген. Тиран тоотпойт, 
анткени, «жабыркоочу өзү күнөөлүү».  
Мындай бири-бири менен чырмалышкан               
жашоодо жексурга каршы туруу мүмкүн 
эмес. Куткаруучу табуудан үмүтүн үзгөн, 
куугунтукталган аял өзүн таштап, өзүн 
жана балдарын күн сайын майып болуу, 
зордуктоо жана өлүмгө дуушар болуу 
коркунучунда жүрө берет. 

Химая:
бир башпаанек 
жайдын баяны
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Кыргызстандын түндүгүндө жайгашкан 
кичинекей Каракол шаарында гендердик 
жана үй-бүлөлүк зомбулуктан тигил же 
бул деңгээлде ар бир бешинчи аял жа-
быркайт. Ар бир бешинчи аял – бул беш 
миӊден ашуун аял! Өз абалын өз алдын-
ча өзгөртө албаган аялдар; коркуп-үрк-
көн, жоопкерчиликке байланган аялдар; 
жардамга муктаж аялдар. 

“Улукман дарыгер” коомдук фонду  он 
беш жылдан бери мына ушундай зом-
булуктан жапа чеккен аялдар менен иш 
алып барат. Зомбулуктан запкы чепкен-
дердин жашоо баяндары көпчүлүк убакта 
бири-бириникине окшош – эрте турмуш 
куруу, билимдин жоктугу, билбестиктен 

бойдо болуу, каржы жактан көз каранды-
лык. Бул аялдардын баарынын укуктары 
сакталбат, бирдей бактысыз аялдар. Бир 
аз убакыт мурун эле алар кайда барып 
жардам алуу керектиги, кайда баш кал-
калоо тууралуу билишкен эмес. Эми бул 
аялдардын жардамга жана куткарууга 
деген үмүттөрү пайда болду – аларга 
коопсуздук кепилдигин бере турган жай 
табылды. 

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун            
колдоосу менен «Улукман дарыгер» коо-
му 2016-жылы Караколдун чет жакасын-
да зомбулуктан запкы чеккен аялдар үчүн 
башпаанек жай ачкан. Бул жайды “Химая” 
деп аташкан, ал араб тилинен которгондо 

“коргоо” деген маанини билдирет. 

Бул бир кабаттуу, үч бөлмөсү жана ки-
чинекей короосу бар имарат Бегимай 
үчүн үй-бүлөлүк зомбулуктун тозогунан 
кутулуудагы жалгыз үмүтү болду. Ал 
жана анын эки кызы беш жыл бою үй-
бүлөлүк зомбулуктун азабын чегишкен.               
Бегимай, жыйырма беш жаштагы жаш 
келин, балдар үйүнүн тарбиялануучусу. 
Анын ата-энеси ал кичине кезинде эле 
каза болушкан, бир туугандары жок. Жаш 
кыз бекем жана бактылуу үй-бүлө туу-
ралуу кыялданып келген. 17 жашында, 
балдар үйүн бүтүрүп чыккан соӊ дароо 
турмушка чыккан. Тилекке каршы, эки 
кызы төрөлгөнүнө карабастан жолдошу 

17 жашында балдар үйүн бүтүрүп чыккан соӊ дароо тур-
мушка чыккан. Тилекке каршы, эки кызы төрөлгөнүнө кара-
бастан жолдошу менен мамилеси келишпей, Бегимай дайы-
ма үй-бүлөлүк зомбулуктан запкы чеккен.

менен мамилеси келишпей, Бегимай 
дайыма үй-бүлөлүк зомбулуктан запкы 
чеккен. Уруш-токмоктон жашынуу үчүн ал 
үйдөн качып чыгып, бир аз убакыт унаа 
жуучу жайда жашап, ошол жерде жан 
сактап келген. 

2017-жылы июнда Бегимай аргасыздан 
Каракол шаарынын мэриясына колдоо 
издеп кайрылды. Мэриядан аны “Химая” 
борборуна жиберген. Коргоо жана убак-
тылуу башпаанек жай – сынып калган 
адамды бутуна тургузуу, физикалык жана 
моралдык жактан калыбына келтирүү 
үчүн бир гана зарыл нерсе. Акыркы жыл 
аралыгында Бегимай кийим бычуу жана 
тигүү сабактарын окуп жана борбордо 

Уландын жана бул борбордун ийгиликтүү үлгүсү Жалал-Абад, 
Ош, Бишкек жана Кара-Балта шаарларында аялуу топтор  ме-
нен иштеген башка өкмөттүк эмес уюмдарга да ушундай эле 
борборлорду жогоруда аталган шаарларда ачууга шык берди. 
Бул шаарлардын жетекчиликтери да 2019-жылдан баштап 
жергиликтүү социалдык заказдын алкагында мындай шел-
терлердин иштерине колдоо көрсөтүүнү чечишти.

ыктыярчы болуп иштеп абдан чоң секи-
рик жасады. Борбордун иштерине ара-
лашып, шелтердин иштериндеги бардык 
башкаруучулук милдеттерин өзүнө алды. 
Бегимай социалдык жактан активдүү 
боло алат жана башка да аялдарга жар-
дам бере алат, эми ал эркектин кордугуна 
кабылбайт. 

«Улукман дарыгер» коомдук фондунун 
директору Улан Турсунбаевдин айтканда-
ры боюнча имаратты сатып алуу фонддун 
ишиндеги чечүүчү учур болду.  Көп жыл-
дар бою «Улукман дарыгер» зомбулуктан 
качкан аялдар үчүн баш калкалоочу жай-
ларды күн сайын  издеп турган. Шаардык 
мэрияга да көп жолу кайрылган. Эми 

фонд менен мэрия толук камдуу өнөктөш 
болуп калышты. Караколдогу аялдар үчүн 
жаӊы мүмкүнчүлүктөр ачылды, эми алар 
колдоо табуу үчүн кайда кайрыла тур-
ганын билишет. Бул өкмөттүк эмес уюм 
муниципалитет толук чече албаган аялуу 
топтордун көйгөйлөрүн акысыз жана 
сапаттуу чечүү боюнча жоопкерчиликти 
өзүнө алгандыгынын даана мисалы болуп 
саналат.  Бир жыл аралыгында эле «Хи-
мая» ага кайрылган 229 адамга жардам 
көрсөтө алышты. 

2018-жылдын январь айында мамле-
кеттик социалдык заказдар жөнүндө 
мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, ал 
социалдык жактан аялуу топтор үчүн 
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көрсөтүлүүчү кызматтарды сатып алуу 
боюнча мамлекеттик заказдарды муни-
ципалитеттин деңгээлинде жайгаштыруу-
га мүмкүндүк берди. Каракол зомбулук-
тан жапа чеккен аялдар үчүн шелтерди 
иштетүү боюнча мындай социалдык 
заказды жайгаштырган Кыргызстандагы 
биринчи шаар болуп калды.  Бул келишим 
коомдук фонд үчүн жакшы колдоо болду, 
бирок, эӊ негизгиси, ал өкмөттүк эмес 
уюм менен жергиликтүү бийликтин ор-
тосундагы мамилелерди өз ара пайдалуу 
жана кызматташтык деӊгээлдеги мамиле-
лерге өзгөрттү.  

Улан жана уюмдун кызматкерлери келе-
чекке ишенимдүү карашат, анткени жеке 
имараттын болушу шелтерге каржылык 
жактан туруктуу болууга, кызмат көр-

сөтүүлөрдү өнүктүрүүгө жана кеӊейтүү-
гө, жана өзгөчө, өзүнүн чарбачылыгын 
жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Алар ушул 
тапта эле ондогон тоокторду сатып 
алышты, ошондой эле, уй сатып алуу-
ну дагы пландаштырышууда. Жумуртка 
менен сүт башпаанек жайда жашаган 
энелердин балдары үчүн эӊ чоӊ колдоо 
болуп саналат. Ашык сүттөрдү алар сыр 
жана башка сүт продукцияларын чыга-
руу үчүн колдонууну пландаштырышуу-
да. Жеке имараттын болушу турмуштун 
катаал сыноолоруна кабылган аялдарды 
кийим тигүүгө окутуу аркылуу социалдык 
ишкердүүлүктү баштоого мүмкүнчүлүк 
берди. Уюм сумкаларды, шейшептерди 
жана башка күнүмдүк нерселерди тигүү 
боюнча заказдарды алуу менен бир аз 
киреше таба баштады. 

Уландын жана бул борбордун ийгилик-
түү үлгүсү Жалал-Абад, Ош, Бишкек жана 
Кара-Балта шаарларында аялуу топтор  
менен иштеген башка өкмөттүк эмес 
уюмдарга да ушундай эле борборлор-
ду жогоруда аттары аталган шаарлар-
да ачууга шык берди. Бул шаарлардын 
жетекчиликтери да 2019-жылдан баштап 
жергиликтүү социалдык заказдын алка-
гында мындай шелтерлердин иштерине 
колдоо көрсөтүүнү чечишти.
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Укуктук программанын максаты мамлекеттин соттук-укуктук реформалоо багытында 
каралган иштерине колдоо көрсөтүү жана мамлекет кепилдикке алган юридикалык 
жардам системасын өнүктүрүү, сапаттуу юридикалык жардамдын жеткиликтүүлүгүнө 
жана КРнын Адвокатурасын өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү аркылуу Кыргыз Республи-
касында сот адилеттүүлүгүнүн жана адилеттүү соттук тергөөлөрдүн жеткиликтүүлүгүн 
камсыз кылууга көмөк көрсөтүү. Укуктук программа Кыргыз Республикасында кыйноо-
лорду алдын-алууга жана кыйноолорду натыйжалуу документтештирүү боюнча Стамбул 
протоколунун принциптерин алга жылдырууга колдоо көрсөтөт. 

коргоо, прокуратура органдарынын, Сот 
адилеттигинин жогорку мектебинин, 
УКМКнын, ЖАМКнын, ЭККМКнын жана 
Адвокатуранын окуу борборлоруна 
өткөрүлүп берилди. Ошондой эле, жаӊы 
жазык кодекстеринин жана мыйзамдар-
дын эки миӊге жакын басылмалары 
таркатылды.

«Сорос-Кыргызстан» Фонду тарабынан 
жазык кодексине жана жазык-процес-
стик кодексине (далилдерди депонирлөө, 
процессуалдык макулдашуулар, биринчи 
инстанциядагы сот өндүрүштөрү), жо-
руктар жөнүндө кодекске жана мам-
лекет кепилдикке алган юридикалык 
жардам системасына жаӊы киргизилген               
толуктоолор жана өзгөртүүлөр жөнүн-
дө судьялардан, прокурорлордон, тер-
гөөчүлөрдөн, каржы полициясынын 
кызматкерлеринен, пенитенциардык 
системанын кызматкерлеринен жана 
ЖОЖдордун юридикалык факультетте-
ринин мугалимдеринен турган потен-
циалдуу тренерлер үчүн беш жолу эки 
күндүк тренинг уюштурулду. Жыйынты-
гында өнөктөштөр менен чогуу кырк төрт 
тренер даярдалып, күбөлүк алышты. Алар 
2018-жылдын май айынан декабрь айла-
рына чейин өз түзүмдүк бөлүмдөрүндө 
жана уюмдарында окууларды өткөрүштү.

2018-жылы Укуктук программа Кыргыз-
станда соттук-укуктук системаны рефор-
малоону туруктуу алдыга жылдырууга 
кѳмѳк кѳрсѳттү. 2017-жылдын башын-
да кабыл алынган жана 2019-жылдын 
январь айында ишке киргизилген жазык 
мыйзамдарын ишке ашыруу Укуктук про-
грамманын артыкчылыктуу милдеттери-
нен болуп калды. Ал мыйзамдар төмөндө-
гүлөрдү камтыйт: Кылмыш-жаза кодексин, 
Жазык-процесстик кодексин,  Жазык-ат-
каруу кодексин, Жоруктар жөнүндө ко-
дексин, Укук бузуулар жөнүндө кодексин 
жана пробация жөнүндө мыйзамды. 

КР Өкмөтү 2018-жылы жаӊы кодекстерди 
жүзөгө ашырууга даярдоо боюнча иш-ча-
ралардын планын ишке ашырды: мыйзам 
алдындагы актылардын долбоорлорун 
даярдоо; кылмыштардын жана жорук-
тардын бирдиктүү реестрин (КЖБР); укук 
бузуулардын бирдиктүү реестрин жана 
пробация институтун ишке киргизүүгө 
даярдоо. Өкмөттүк планды иштеп чыгууга 
жана аткарууга эксперттик жумушчу топ 
көмөк көрсөттү. Билим берүүчүлүк компо-
нент узак мөөнөттүү болуп калды, анкени, 
ал бардык процесстердин, концепция-
лардын жана тикелей реформалардын 
туруктуулугун камсыз кылды. 

2018-жылы апрель айында Укук програм-
масы тарабынан Бишкек ш. төрт райондук 
сотторунун алтымыш судьялары үчүн, Чүй 
облусунун сегиз райондук сотторунун 
судьялары үчүн, Бишкектин төрт райондук 
жана Чүй облустук прокуратура органда-
рынын, КР Генералдык прокуратуранын 
алдындагы аскер прокуратурасынын 
жана борбордук аппараттын сексен беш 
кызматкерлери үчүн, каржы полициясы-
нын алтымыш сегиз тергөөчүлөрү үчүн, 
Бишкек шаарынан жана Чүй облусунан 
токсон адвокат үчүн төрт маалыматтык 
семинар өткөрүлдү. 

Ошондой эле, Укук программасы жаӊы 
жазык кодекси, жоруктар жөнүндө кодекс, 
жазык-процесстик кодекс, жазык-аткаруу 
кодекси жана МКЮЖ боюнча беш ко-
шумча модулдарды иштеп чыгуу боюнча 
ишин улантты (жети модуль 2017-жылы 
даярдалган). Жыйынтыгында эксперттик 
жумушчу топ үч бөлүккө бөлүнгөн, он эки 
модулдан турган Окуу китебин орус жана 
кыргыз тилдеринде иштеп чыгышты. Окуу 
китебин КР Юстиция министрлигинин, КР 
Жогорку Соттун алдындагы Сот адилетти-
гинин жогорку мектебинин жана «Сорос 
- Кыргызстан» Фондунун сайттарынан 
алууга болот. Беш жүзгө жакын экземпляр 
он негизги мамлекеттик органдардын 
жетекчилерине, кырк төрт тренерге, укук 
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Юридикалык жактардын пробация 
иштерин жана жазык жоопкерчилигинин 
ченемдерин кошумча изилдөө максатын-
да Укуктук программа Өкмөттүн Аппара-
тынын жана прокуратуранын өкүлдөрү, 
ЭККМК (каржы полициясы), ЖАМК кыз-
маткерлери жана эксперттер үчүн Фин-
ляндияга стади-тур уюштурду. 

Эксперттик жумушчу топтун мүчөлөрү 
маалымат системалары боюнча кеӊеш-
терди беришти жана жолугушууларды 
өткөрүштү - кылмыштардын жана жорук-
тардын бирдиктүү реестрин (КЖБР); укук 
бузуулардын бирдиктүү реестрин (УББР), 
ошондой эле, КЖБР менен УББРди даяр-
доого жана ишке киргизүүгө мониторинг 
жасашты, КЖБР жөнүндө Убактылуу абал-
ды, мамлекеттик органдардын арасында 
реформаларды алга жылдыруу тууралуу 
талкулоого катышышты, КР ЖАМКга 
пробацияны жана жаӊы ЖАКты ишке 
киргизүүнүн Жол картасын иштеп чыгуу 
боюнча эксперттик колдоо көрсөтүштү. 

Соттук-укуктук реформаны алга жылды-
руу эксперттердин жигердүү иштөөсүнөн, 
мамлекеттик органдардын, эксперттик 
жана донор коомчулуктарынын кызмат-
таштыгынан улам мүмкүн болду. 

Укуктук программа эксперттик жумуш-
чу топтун тренерлер, окуу борборлору 
жана донорлор менен көрсөтмөлүк 
жолугушууларды өткөрүүсүн демилгелеп, 
көтөрүп чыкты. Бул жолугушуулар ишти 
координациялоого жана өлкөдөгү бардык 
мамлекеттик структураларга окутууларды 
өткөрүүгө жардам берди, ошондой эле, 
ведомство аралык кызматташып иштөөнү 
жакшыртууга көмөк көрсөттү.  «Сорос- 
Кыргызстан» Фондунун колдоосу менен 
эксперттик жумушчу топ мамлекеттик 
структураларда каскаддык тренингдерге 
мониторинг жасап, даярдалган тренер-
лерге эксперттик кеӊештерин беришти. 
Юридикалык кесиптин жана мамлекеттик 
органдардын өкүлдөрүн көбүрөөк камтуу 
максатында, ошондой эле, материал-
дарды тереӊирээк түшүнүү үчүн, Укуктук 
программанын колдоосу менен КР кыл-
мыш-жаза мыйзамдарынын жыйнагы 
боюнча жыйырма бир видео курс (тогуз 
сааттан ашык убакытты камтыйт) даярда-
лып, эки сайтка жайгаштырылды: 

КР Юстиция министрлиги:
www.minjust.gov.kg/ru/content/1067;

КР Жогорку сотунун алдындагы Адилет-
түлүктүн жогорку мектеби:
http://vshp.sot.kg/post/3184

Укуктук программанын колдоосу менен 
КР Өкмөтүнүн алдында ЭККМКнын эки 
жүз кырк бир кызматкери окуудан өтүштү. 
Ысык-Көл жана Нарын облустарында 
жайгашкан, Ош шаары боюнча ЭККМКБ-
нын, Баткен, Жалал-Абад, Ош, Чүй, Талас 
облустарында жана Бишкек шаарында 
жайгашкан район аралык бөлүмдөрдүн 
иликтөө бөлүмдөрүнүн кызматкерлери 
жана район аралык бөлүмдөрдүн опера-
тивдик кызматкерлери үчүн кырк тренинг 
жана жети семинар өткөрүлдү.  

УКМКнын үч жүз жыйырма тогуз кыз-
маткери апрелден июнга чейин алты 
жолу төрт күндүк тренингден өтүштү. 
Тренингдер өлкөнүн бардык аймактарын-
да уюштурулуп, аларды УКМКнын окуу 
борборунун мугалимдери өткөрүштү. 

Эксперттер жаӊы ЖПК боюнча жүз    
жыйырма эки процесстик документтер-
дин формасын иштеп чыгышты. Үлгүлөр 
КР Өкмөтүнүн алдында Координациялык 
жыйында көрсөтүлүп КР Башкы проку-
ратурасынын 2018-жылы 25-декабрдагы 
буйругу менен бекитилди жана тергөө 
жана сот органдарында колдонууга су-
нушталды. 

тажрыйбаларын жакшыртууга өбөлгө 
түзүүчү алдыӊкы ыкмалар жана жаӊыча 
киргизүүлөр жөнүндө үйрөнүштү: аялуу 
жактар үчүн жазык иштеринде юридика-
лык жардам кызматтарынын жеткилик-
түүлүгүн камсыз кылуу боюнча жаӊычыл 
чечимдер, укуктук жардам системасын 
башкаруу жана жетектөөнүн эффективдүү 
моделдери көрсөтүлдү, укуктук жардам 
чөйрөсүндө адвокаттар ассоциацияла-
рынын жана жеке сектордун ролу жана 
алардын мамлекеттик укуктук жардам 
көрсөтүүчүлөр менен кызматташтыгы 
талкууланды.

2017-жылы эксперттер иштеп чыккан 
МКЮЖдын алкагында адвокаттардын 
тарифтери жана акы төлөө тартиби 
жөнүндө жазык, жарандык жана админи-
стративдик иштер боюнча документтер 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
№593 «Мамлекет кепилдеген юриди-
калык жардамдын алкагында адвокат 
тарабынан көрсөтүлгөн квалификациялуу 
юридикалык жардамга акы төлөөнүн 
тартибин жана адвокаттар тарабынан 
көрсөтүлгөн квалификациялуу юридика-
лык жардамга акы төлөөнүн тарифтерин 
бекитүү жөнүндө» токтому менен 2018-
жылы 19-декабрда кабыл алынды.

Кыргыз Республикасында квалифика-
циялуу юридикалык жардамдын жетки-
ликтүүлүгүн жана МКЮЖ системасынын 
туруктуулугун чыӊдоого көмөк көрсөтүү 

Он эки жылдан бери Укуктук программа 
КР Юстиция Министрлиги менен мам-
лекет кепилдеген юридикалык жардам 
(МКЮЖ) системасын өнүктүрүүнүн 
үстүндө жемиштүү кызматташып келет.  
КР жүрүп жаткан соттук-укуктук рефор-
манын алкагында жана МКЮЖ жөнүн-
дө жаӊы мыйзамга ылайык 2017-жылы 
МКЮЖ системасын координациялоо 
боюнча борбор түзүлгөн. 

Программа эксперттик колдоо көрсөтүү 
жана окутуучулук иш сапарларга жи-
берүү аркылуу Борбордун потенциалын       
чыӊдоого көмөк көрсөтөт.

Мисалы, май айында Кыргызстандык 
делегациянын Украинага билим алуучу-
лук иш сапары уюштурулган. Он эки адам 
(КР Юстиция министрлигинин алдындагы 
коомдук кеӊештин төрагасы, борбордун 
кызматкерлери, КР Адвокаттар кеӊеши-
нин мүчөлөрү, адвокаттар, ӨЭУдар жана 
эксперттер) украиналык укуктук маалы-
мат жана кеӊеш берүү борборунун иштөө 

моделин үйрөнө алышты, акысыз укуктук 
жардам берүүнүн учурдагы абалы менен 
тааныша алышты, мындай борборлордун 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган-
дары менен кызматташуу механизмдерин 
көрө алышты, жарандык жана админи-
стративдик иштер боюнча укуктук жар-
дам берүүнү ишке ашыруу тажрыйбасын 
талдаганга мүмкүнчүлүк болду. 

Иш сапардын жүрүшүндө КР Адвокату-
расы Украинанын Адвокатурасы менен 
кызматташтык жөнүндө келишимге кол 
коюшту, кесиптештердин тажрыйбалары 
менен таанышышты жана мындан аркы 
кызматташтык үчүн байланыштарды 
түзүштү. Ошондой эле, ноябрь айында 
Юстиция министрлигинин, МКЮЖ боюнча 
координация борборунун жана КР Ад-
вокатурасынын үч өкүлү жазык адилет-
түүлүгү системаларында укуктук жардам-
дын жеткиликтүүлүгү боюнча Үчүнчү эл 
аралык конференциясына катышышты. 
Конференция грузин парламенти,        
Грузиянын юридикалык жардам кызматы 
жана ачык коомдун укуктук демилгеси 
тарабынан уюштурулуп, Тбилисиде өттү. 

Конференциянын жүрүшүндө жалпы 
маселелер жана агымдар талкууланды, 
укуктук жардам реформаларын жана 

http://www.minjust.gov.kg/ru/content/1067;
http://vshp.sot.kg/post/3184
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ча пикирлер жана сунуштар айтылды.              
Азыркы учурда долбоор аяктоо                                             
баскычында турат. 

Ошондой эле, Укуктук программа тара-
бынан тартылган эксперттер жазык про-
цессинде «Кыйноолордон жана катаал 
мамилелерден запкы чеккен жактардын 
кызыкчылыктарын коргогон адвокаттар 
үчүн практикалык көрсөтмөнү» иштеп 
чыгышты. Алты жүз элүү көрсөтмө ку-
рал басылып чыгып, КР Адвокатуранын 
алдындагы окуу борборуна жана Кый-
ноолорго каршы ӨЭУдын коалициясына 
өткөрүлүп берилди. 

Адилеттүлүктүн Жогорку мектебинде 
«Кыйноолорду колдонуу фактылары 
боюнча жазык иштерди соттук кароонун 
өзгөчөлүктөрү» темасында отуз сегиз 
судья окуудан өтүштү. «Соттор үчүн кый-
ноо фактылары жөнүндө жазык иштерин 
кароо боюнча практикалык көрсөтмө» 
аяктоо жана рецензиялоо этабында турат.

Адвокаттардын МКЮЖ системасына ка-
тышуулары калктын аялуу жана аз камсыз 
болгон катмарынын квалификациялуу 
юристтерге болгон муктаждыктарын ка-
нааттандырууга мүмкүндүк берет. 

Ошондой эле, укуктук программа акы-
сыз укуктук жардам берүү чөйрөсүндө 
иш алып барган жарандык коом уюмда-
рынын потенциалын чыӊдоо боюнча 
иштерин улантты.  ӨЭУдардын өкүл-
дөрү үчүн консультациялар жана теге-
рек столдор өткөрүлдү. МКЮЖ боюнча                               
уюмдар-мүчөлөрүнүн тармагы үчүн 
тармактарды өнүктүрүү тууралуу үч күн-
дүк тренингге он бештен ашык уюмдар 
катышышты. 

Декабрда МКЮЖ боюнча чоӊ маалы-
маттык кампаниянын алкагында МКЮЖ 
боюнча уюмдар-мүчөлөрүнүн тармагы 
акысыз укуктук жардам декадасын өт-
көрдү жана он үч билим берүү мекемеле-
ринде семинарларды өткөрүштү. Иш-ча-
раларга миӊге жакын студент катышты. 
Өнөктөштөр менен биргеликте маалымат 
материалдары басылып чыгып, таркатыл-
ды.  

Укуктук программанын колдоосу менен 
эксперттер тарабынан МКЮЖ боюнча 
базалык жана татаалдаштырылган модул-
дар жазык соттук өндүрүшүндө иштелип 
чыкты. Адвокатура жана өнөктөш ӨЭУдар 
өткөргөн тренингдердин жыйынтыгын-
да МКЮЖ боюнча адвокаттардын саны 
ондогон кишиге көбөйдү. 

Кыргыз Республикасында кыйноолорду 
жана башка катаал, адамгерчиликсиз же 
кадыр-баркты басмырлаган мамилени 
алдын алууга колдоо кѳрсѳтүү

2018-жылдын башында Фонд                 
Саламаттыкты сактоо министрлигине 
министрликтердин жана ведомстволор-
дун макулдашуусунун жыйынтыгы менен 
«Зомбулукту, кыйноолорду жана ката-
ал мамилелерди документтештирүүнү 
унификациялоо жана стандартташтыруу 
жөнүндө Өкмөттүн токтому» жөнүн-
дө долбоорду аягына чыгаруу боюнча 
колдоо көрсөттү. Өкмөттүн Токтомунун 
долбоору 2018-жылы июнь жана ноябрь 
айларында адам укуктары боюнча Ко-
ординациялык кеӊештин жыйынында 
каралды. Жыйындын жүрүшүндө кошум-

Укуктук программа

2018-жылы «Көз карандылыкка кар-
шы Борбордук Азия Альянсы» коомдук 
фондунун эксперттер тобу «Сорос-              
Кыргызстан» Фондунун колдоосу менен 
кыйноолордун укуктук, медициналык 
жана социалдык кесепеттери жөнүндө 
Борбор Азиядагы уникалдуу жана бир-

ден-бир изилдөөнүн жыйынтыктарын 
билдиришти. Изилдөөчүлөр кыйноолорду 
колдонуу тажрыйбасынан жабырлануу-
чулар дагы, мамлекет дагы тарта турган 
каржы чыгымдарынын көлөмүн санап 
чыгышкан.

Кыргызстанда кыйноолор: 
экономикалык жана 
социалдык кесепеттер
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Мамлекет адам укуктарын көӊүл сыртында калтыр-
ганда, ал узак мөөнөттүү терс жыйынтыктарга алып 
келет: мамлекеттик институттарга ишеним азаят 
жана калктын экономикалык ишмердүүлүгү төмөн-
дөйт, ал эми коомдо кооптонуу жогорулайт.

Укуктук программа

Изилдөөнүн жыйынтыктарын ка-
рап жатып, азыркы учурда мамлекет              
кыйноолордун кесепеттеринен тарткан 
чыгымдын суммасынын 1%дан азыраа-
гы гана кыйноолорду алдын-алуу үчүн 
коротот деп айтканга болот. Кыйноолор-
дун кесепеттеринин өлкө үчүн баасын 
өтө жогорку тактыкта эсептеп чыгууга 
жана так сандарды мисал келтирүүгө 
болот, бирок, жабырлануучунун физика-
лык жана моралдык запкыларын кантип 
эсептөөлөрдүн ичине гана киргизип 
коюуга болот деген суроо ачык бойдон 
калат. 

Тереӊдетилген интервьюларды жүргүзүү 
учурунда изилдөөчүлөрдүн тобу кый-
ноолорго кабылган адамдардын жашоо 
баяндарына сүӊгүп киришип, алардын 

тажрыйбалары, психологиялык  жабыр-
коолору жана коркунучтары жөнүндө би-
лишти. Андан соӊ изилдөөнүн жүрүшүндө 
алынган сандык жыйынтыктар жабырла-
нуучулардын чыныгы тажрыйбасына са-
лыштырмалуу аз экендиги жана өлчөнгүс 
бойдон калаары белгилүү болду. 

Изилдөөнүн жетекчиси, врач-психи-
атр Аида Парпиеванын маалыматтары 
боюнча 6 жыл ичинде эле прокуратура 
органдарына кыйноо фактылары боюн-
ча 1 900 жаран кайрылган. Изилдөөгө 
таянсак, бул өз жашоосунда ар түрдүү 
кыйноолорго кайрылгандардын 60% гана. 
«Мамлекет адам укуктарын көӊүл сыр-
тында калтырганда, ал узак мөөнөттүү 
терс жыйынтыктарга алып келет: мамле-
кеттик институттарга ишеним азаят жана                        

калктын экономикалык ишмердүүлүгү 
төмөндөйт, ал эми коомдо чочулоо жого-
рулайт» - дейт Парпиева. 

Изилдөөнүн авторлорунун бири, эксперт 
экономист, Арсен Иманкулов кыйноолор-
дун кесепети мамлекетке жана жабырла-
нуучуга канча суммада болоорун айтып 
берди. Анын айтуусу боюнча, кыйноолор-
дун болгону 27 гана учуру талдоого алын-
ган. Жапа чеккен адамдар эксперттерге 
кандай медициналык, реабилитациялык, 
убакыт жана каражат жагынан чыгаша-
ларга дуушар болгондорун айтып бериш-
кен. Бардык эсептөөлөр жабырлануучуга 
мамлекеттик органдар менен байланы-
шуунун бардык этаптарынан өтүшү керек 
жана адилеттүүлүккө жетүүсү керек деген 
шарт коюу менен жүргүзүлдү. Эксперттер 
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бардык окуяларды кесепеттердин оор-
дугуна жараша үч топко бөлүшкөн жана 
чыгымдардын баасын ар бир топ үчүн 
өзүнчө эсептеп чыгышкан.  

Кыйноолордун жабырлануучу жана 
мамлекет үчүн экономикалык кесепетте-
ринин орточо өлчөмүн жалпылоо жана 
билүү максатында долбоордун жумушчу 
тобу бир кыйноонун орточо баасынан 
баштап саноо чечимин кабыл алды. Чы-
гымдардын дээрлик бардык түрлөрүнүн 
баасы социо-биологиялык кесепеттердин 
оордугунун өсүшүнө жараша өсө берет. 
Запкы чегүүчү кайрылган мамлекет-
тик кызмат көрсөтүүлөрдүн саны жана 
түрлөрү канчалык так аныкталса, анын 
чыгымдарын калыбына келтирүү мүмкүн-
чүлүгү да ошончолук көбөйөт. Жабырла-
нуучунун жоготууларынын өлчөмү сом 
менен: салыштырмалуу жеӊил деӊгээл – 
адамдар өзүлөрүнүн күнүмдүк жашоосу-

на жетишээрлик түрдө эрте кайтып келе 
алышкан жана өзүлөрүнүн кирешелерин 
калыбына келтире алышкан – 323 миӊ 
сом; орточо – жабырлануучулар жа-
рым-жартылай жоготууларга дуушар бол-
гон (балким, жашаган жерин алмашты-
рууга туура келген, толук кандуу жашоого 
кайрылуу үчүн бир топ узак убакыт талап 
кылынган) – 1 млн 54 миӊ сом; оордук-
тун критикалык деӊгээли – кыйноолор 
орду толгус жоготууларга алып келген: 
ажырашуу, башка жакка көчүү, иш орду-
нан ажыроо жана /же майыптыкка алып 
келген – 4 млн сом. 

Мамлекеттин чыгымдарын эсептөө үчүн 
чыгымдардын нормативдерин же бел-
гилүү бир мамлекеттик ведомстволор 
көрсөткөн кызматтардын жеке наркын 
эсептөө колдонулган.  Долбоордун жу-
мушчу тобу «чагылтуу» ыкмасы деп атал-
ган мамлекет көрсөткөн медициналык 

кызматтарды эсептөө ыкмасын тандап 
алган. Анда чыгымдар кыйноолордон 
жабыркаган адам тигил же бул мамле-
кет каржылаган медициналык мекемеге 
кайрылгандыгы тууралуу маалыматтын 
негизинде калыбына келтирилет. Мамле-
кеттин бир кишиге кетирген каржылык 
чыгымдары, сом менен: салыштырмалуу 
жеӊил деӊгээл – 1 млн 300 сом; орточо 
– 1 млн 400 миӊ сом; критикалык деӊ-
гээл – 2 млн. 600 миӊ сом. Изилдөөнүн 
жыйынтыктары коомдо чоӊ талкуу жа-
раткан. Кыйноолор темасын ЖМКда жана     
социалдык тармактарда катуу талкуулоо 
«милиционерлердин кыйноолорунан 
улам 2005-жылы майда каза болгон»         
Турдубек Акматовдун туугандарына 
моралдык компенсация төлөп берүү 
жөнүндөгү соттун токтому менен дал кел-
ген.  Каза болгон адамдын туугандарына 
бериле турган компенсациянын суммасы 
200 миӊ сомду түзгөн.

6 жыл ичинде эле прокуратура органдарына кыйноо 
фактылары боюнча 1 900 жаран кайрылган. 

30 Укуктук программа
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Билим берүү программасы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим 
алуу мүмкүнчүлүктөрүн кеӊейтүүнү максат кылган демилгелерге жана инклюзивдик 
чөйрө үчүн шарттарды жакшыртууга багытталган демилгелерге колдоо көрсөтөт. Аны 
менен бирге эле, көп тилдүү билим берүү системасын коомду интеграциялоочу, бирик-
тирүүчү жана КР билим берүү системасында тилдик көп түрдүүлүккө колдоо көр-
сөтүүчү каражат катары өнүктүрүүнү колдойт.

алкагында көп тилдүү билим берүү 
системасын коомду интеграциялоочу, би-
риктирүүчү жана КР билим берүү систе-
масында тилдик көп түрдүүлүккө колдоо 
көрсөтүүчү каражат катары өнүктүрүү 
үчүн колдоо көрсөтүүгө өзгөчө көӊүл 
бөлүндү. Негизги аракеттер эне тилдери 
жана экинчи тилдер боюнча окуу-мето-
дикалык материалдарын иштеп чыгууга 
жана апробациялоого, ошондой эле, тил-
дик азчылыктардын өкүлдөрү үчүн жалпы 
республикалык тестке даярдоо боюнча 
программага багытталды. 

Бул ишмердүүлүктүн алкагында Фонд 
мамлекеттик органдардын жана жа-
рандык сектордун инклюзивдик билим 
берүүнүн бирдиктүү моделин иштеп 
чыгуу, пилоттоштуруу жана ишке киргизүү 
боюнча биргелешкен аракеттерине кол-
доо көрсөтүүнү уланта берет. 

Фонд жарандык сектор уюмдарына жана 
КР Билим берүү жана илим министрли-
гине билим берүү стандарттарын, окуу 
программаларын жана материалдарын 
ишке киргизүүгө, ошондой эле, жалпы 
билим берүү мектептеринде атайын 
билим алуу муктаждыктары бар балдар 

үчүн коштоп жүрүү кызматтарын түзүүгө 
колдоо көрсөттү.

2018-жылы жарандык сектор уюмдары-
нын демилгелери сынагынын алкагында 
атайын билим алуу муктаждыктары бар 
балдар менен иш алып барган уюмдар 
тарабынан иштелип чыккан 9 долбоор 
колдоого алынды. 850 бала бул програм-
манын түз жана кыйыр бенефициарла-
рынан болуп калышты. 

Жаӊы муундагы билим берүү стандарт-
тарын ишке киргизүүгө көмөк көрсөтүүгө 
багытталган программалык бөлүктүн 
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Кенжегүл Бектемирова — Нарын облусунун Миӊ-Булак айылындагы мектепте социал-
дык педагог. Ал бала кезинен эле мугалим болууну кыялданып, кошуналардын балда-
ры менен мектеп оюнун гана ойночу. Дептерден күндөлүк жасап, аларга баа койчу.

«Эже, биз бүгүн 
мектепке барабызбы?»

Билим берүү программасы36

Педагогикалык институтту аяктап, Кенжегүл 
өзү туулган айылда кыргыз тил мугалими 
болуп иштеп калды. Мектепте 8 жыл иште-
генден кийин, үйдө кошумча сабактарды 
окута баштады. Ал эми окуучуларынын 
бири анын көп нерсеге болгон көз карашын 
өзгөрттү. 

«Мен церебралдык шал оорусунан          
жабыркаган Болотко биринчи жолу келген-
де мындай көрүнүштү көрдүм: кичинекей 
бөлмөдө үстөлдө кичине бала отуруп, абдан 
аракеттенүү менен – ага оор болуп жатка-
ны сезилип турду – өтө жай жазып жатты. 
Манжалары начар бүгүлүп, өзү кара терге 
чөмүлдү. Ошентип, мен аны менен иштеше 
баштадым. Ал өтө жөндөмдүү жана аракет-

чил болуп чыкты. Биз экөөбүз абдан жакшы 
окудук. Кетейин деп жатканда, эшик ал-
дынан анын атасы менен жолугуп калдым. 
«Аны окутуунун кажети жок, ал баары бир 
карыганга чейин үйдө отурат», - деди ал.

Болот атасынын сөзүн угуп, мага жөлөнүп 
алып, абдан ыйлады. А мен аны сооротуу 
үчүн акырын шыбырадым: «Ыйлаба, сен 
мектепке барасыӊ». 

Аны айтып коюп, унутуп калыпмын. Кийин-
ки жолу кайра барганда Болот менден сура-
ды: «Эже, биз бүгүн мектепке барабызбы?» 
Мен абдан уялдым да, кайра ойлондум –                                               
а эмнеге, чындыгында эле, мектепке бар-
ганга болбосун?

Кичинекей бөлмөдө үстөлдө ки-
чине бала отуруп, абдан ара-
кеттенүү менен – ага оор болуп 
жатканы сезилип турду – өтө жай 
жазып жатты. Манжалары начар 
бүгүлүп, өзү кара терге чөмүлдү. 

Кенжегүл Нарын шаарындагы №7 орто 
мектепте мугалимдер үчүн семинар өт-
көндүгүн, ошол жакта эле инклюзивдик 
билим берүү боюнча ресурстук борбор 
ачылгандыгын эстеп кетти. Ошентип, ал 
Нарынга Шаймуратова Турдүбү, ден соолу-
гунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын                
кызыкчылыктарын коргоочу менен жолу-
гушуу үчүн барды. Ал Кенжегүлгө Болотту 
гана эмес, башка дагы ден-соолугунун 
мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды дагы 
мектепке алып келүүгө кеӊеш берди. 

Кенжегүл айылына кайтып келип, дирек-
торго сунуш менен кайрылды: «Агай, ден 
соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген бал-
дарды мектепке алып келсем болобу?». 
«Алып кел, бирок, алар үчүн өзүӊ жооп бе-
ресиӊ. Мен сага социалдык педагог болууну 
сунуштайм» - деген жоопту укту. Кенжегүл 
социалдык педагогдун айлыгы «предмет» 
берген мугалимдердикинен азыраак эке-
нин, ал эми, жумуш күнү узагыраак экенин 
билсе да макулдугун берди. Артка кайтууга 
кеч болуп калды, ошентип, ал 2012-жылдан 
бери балдар менен социалдык педагог 
катары иштеп калды. 

«Болот менин биринчи инклюзивдик окуу-
чум, андан кийин мектепке дагы үч баланы 
алып келдим. Ал балдар менталдык жактан 
жабыркаган балдар болчу. Башка класс- 
тардын балдары аларды жапайы адамды 
көргөндөй болушуп, токтоп карап калышчу. 
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ата-энелердин жана алардын айлана-чөй-
рөсүнүн көӊүл кош мамилелерин көрөт. 
Бирок, биз анын бардык маселелерди чече 
ала тургандыгын билебиз.»

Борбор Азиядагы Евразия Фонду             
«Сорос-Кыргызстан» Фондунун колдоосу 
менен мектепке жана Миӊ-Булак айылына 
инклюзивдик билим берүү демилгесин 
ишке ашырууга жардам берди, ошондой 
эле, социалдык педагог Бектемирова     
Кенжегүлгө маалыматтык жана усулдук 
колдоо көрсөттү.

«Сорос – Кыргызстан» Фондунун билим 
берүү программасы атайын билим алуу 
муктаждыктары бар балдардын жана 
коомдун социалдык аялуу катмарларынан 
чыккан балдардын билим алуу шарттарын 
жакшыртууга багытталган демилгелерге 
колдоо көрсөтөт. Иш мамлекеттик орган-
дардын, жарандык сектордун жана билим 
берүү уюмдарынын ресурстарын Кыргыз 
Республикасында инклюзивдик билим 
берүүнүн бир бүтүн моделин иштеп чы-
гууга жана жүзөгө ашырууга багытталган 
милдеттерди ишке ашыруу максатында 
бириктирүүгө багытталган. Билим алуу ар 
бир бала үчүн жеткиликтүү болушу керек!

Кээ бир окуучулардын жүзүнөн кызыгуу-
ну көрүүгө болсо, айрымдарынан кастык 
сезилди.»

Бул жумуш мен үчүн канчалык маанилүү 
болгон сайын, мен ошончолук биздин коом 
көп нерселерди үйрөнүүлөрү керектигин 
тереӊ түшүнө баштадым. Мен стереотип-
терге каршы күрөшүүнү жана балдарды 
толеранттуулукка  тарбиялоону чечтим. 
Ошентип, балдар чогуу болуулары үчүн, би-
ри-бири менен сүйлөшүүлөрү үчүн иш-ча-
раларды өткөрүп баштадым. Мектепте 
клуб уюштуруп, ага чоӊ класстарда окуган 
балдарды ыктыярчы катары тарттым. Дай-
ыма окууларга барып турдум жана «Сорос 
– Кыргызстан» Фондунун колдоосу менен 
Борбор Азиядагы Евразия Фонду Нарында 
өткөргөн бардык семинарларга катыштым. 

Биздин айылга адистер келишип, балдарды 
карашып, педагогдорго, эмчи айымдар-
га жана ата-энелерге сунуштарын берип 
кетишти. Үй-бүлөлөр балдар менен ата-эне-
лердин ортосундагы өз ара катышты чыӊ-
доого багытталып, ата-энелерге балдарды 
тарбиялоо жөнүндө керектүү маалыматтар 
берилди.» 

Бүгүнкү күнү Кенжегүл тыгыз иш алып 
барат, үй-бүлөлөргө барып, ата-энелерге 
түшүндүрүү иштерин жүргүзөт, балдардын 
сабактарга баргандыктарын көзөмөлдөйт 
жана алардын кызыгууларына жараша 
тандоого жардам берет.

Жумуш боюнча ал социалдык коргоо ор-
гандары жана аксакалдар кеӊеши менен 
да кызматташат. Борбор Азиядагы Евразия 
Фондунун аткаруучу директору Анара На-
дирбекова белгилеп кеткендей: «Кенжегүл 
ата-энелердин жана окуучулардын көйгөй-
лөрүн жакшы сезип, үй-бүлөлүк чыр-чатак-
тарды түшүнөт. Ушул алты жыл аралыгында 
ал көптөгөн балдарга жардам бере алды. 
Анын биринчи инклюзивдик тажрыйба-
сындагы окуучусу Болот бул жылы онунчу 
классты аяктайт.» 

Мектептин директору Кенжегүлдү абдан 
баалайт: «Социалдык педагог катары 
ал дайыма жана бардык жерде бала-
нын кызыкчылыктарын көздөөгө ара-
кет кылат, балдар менен чогуу керектүү                     
инстанцияларга барат, аларды бейтапкана-
ларга да алып барат. Биздин көптөгөн окуу-
чуларыбыздын үй-бүлөлөрүндө социалдык 
көйгөйлөр бар. Көпчүлүк убакта Кенжегүл 
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Программанын максаты – көз карандысыз ЖМКнын өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү, медиа са-
баттуулукту жана сөз эркиндигин жакшыртуу, медианы өнүктүрүү чөйрөсүндөгү эң жакшы 
тажрыйбаларды кеңири жайылтуу.

стыктоочулар) тобунун ишин баштоо жана 
www.factcheck.kg ресурсун ишке киргизүү 
менен Кыргызстанда медиа чөйрөдөгү 
ишмердүүлүктүн жаӊы багытын ачты. Бул 
багыт кеӊири аудитория жана журна-
листтер арасында чоӊ популярдуулукка 
жетишти. Фактчекерлер тобу жүргүзгөн 
иликтөөлөрдүн арты менен көптөгөн ЖМ-
Клар айыптарды ачуучу материалдарды 
басып чыгарышууда. 

Мектеп мугалимдеринин жана «ЖМКны 
колдоо» фондунун окуучуларынын ара-
сында медиа сабаттуулукту өнүктүрүү 
программасын Жалал-Абад, Ош жана Бат-
кен облустарында жайылтуу медиа сабат-
туулуктун негиздерин билим берүү си-
стемасына системалуу түрдө киргизүүнүн 
башаты болуп калды. 

Дата-журналистика 
Маалымат журналистикасын өнүктүрүү 
багытынын алкагында билим берүүчүлүк 
www.opendata.kg порталы түзүлдү. Ал жур-
налисттерди, маалыматтар боюнча акти-
висттерди жана эксперттерди бирдиктүү 
коомчулукка баш коштурду. 

Маалыматтар мектеби – маалыматтарды 
өнүктүрүү чөйрөсүндөгү жарандык сек-
тордон чыккан жаӊы оюнчу болуп саналат. 
Ал ар башка тематикалык чөйрөлөрдөгү 
маалыматтарды эӊ жакшы түшүнүү үчүн 
бир катар коомдук иш-чараларды ишке 

«ЖМКны өнүктүрүү» программасы 2018-
жылы бир нече багыттарда иш алып 
барды: 

• Сөз эркиндигин жана ой-пикирлерди 
билдирүү эркиндигин коргоо, журналист-
терге юридикалык колдоо көрсөтүү, ЖМК-
нын өзүн-өзү башкаруу органына колдоо 
көрсөтүү; 

• Маалымат журналистикасын өнүктүрүү; 

• Медиа сабаттуулук боюнча демилгелер-
ге колдоо көрсөтүү;

• Журналисттерди жана көз карандысыз 
ЖМКны өнүктүрүү үчүн журналистикалык 
иликтөөлөр, аймактык журналистиканы 
өнүктүрүү, аудитория менен өз ара мами-
лелерди түзүүнүн жаңы ыкмалары, ре-
дакциялар аралык тажрыйба алмашуулар 
жана улуттук иш-чараларга катышуулар 
жөнүндө контенттик долбоорлорго колдоо 
көрсөтүү аркылуу шарттарды түзүү. 

Сөз эркиндигин жана ой-пикирлерди бил-
дирүү эркиндигин коргоо
Программа Кыргызстанда ой-пикирлер-
ди билдирүү эркиндигин жана ЖМКнын 
эркиндигин коргоого багытталган долбо-
орлорго жана иш-чараларга колдоо көр-
сөттү. Журналисттерге сот иштери боюнча 
кеңештерди берүү жана аларды коргоо, 
массалык маалымат каражаттары чөй-
рөсүндө прогрессивдүү мыйзамды колдоо, 

медиа мыйзамдарына мониторинг жасоо 
түрүндө жардам көрсөтүлдү.  

«Адилет» укуктук клиникасынын жана 
«Медиа полиси институту» коомдук 
фондунун юридикалык жана коммуника-
циялык иштериндеги айрым бөлүктөрүн 
чыңдоо менен ой-пикирлерди билдирүү 
эркиндигинин принциптери жана көз 
карандысыз ЖМКнын маанилүүлүгү дагы 
да актуалдаштырылды. 

Фонд жарандык коом уюмдарынын өкүл-
дөрүнүн адвокациялык иштерин жерги-
ликтүү жана эл аралык деңгээлдерде чың-
доо боюнча иш-чараларга катышууларына 
колдоо көрсөттү, алардын ЕСтин өкүлдөрү 
менен жолугушууларына көмөк көрсөттү. 

Журналисттердин өзүн-өзү башкаруу 
органы болуп саналган ЖМКга карата 
даттанууларды кароо боюнча Комиссияга 
колдоо көрсөтүү максатында жергиликтүү 
жана эл аралык эксперттердин катышуусу 
менен тренинг өткөрүлдү. Жаңыланган 
топтун коммуникациялык иши «Журна-
листтердин этикалык кодексин», ЖМКда 
макалаларды басып чыгаруу, социалдык 
тармактарда кампанияларды жайылтуу 
жана видеороликтерди даярдоо жолдору 
аркылуу да чыңдалды. 

Медиа сабаттуулукту өнүктүрүү 
Фонд фактчекерлердин (фактыларды так-

http://www.factcheck.kg
http://www.opendata.kg
http://adilet.kg/
http://www.media.kg/
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Эгизбаев. Чындык деп жанган өмүр» 
китебин басып чыгарууга колдоо көрсөттү. 
Китепке жемкорчулуктун жана мыйзамсы-
здыктын бетин ачкан ТВ-иликтөөлөрдүн 
жана документалдык фильмдердин текст-
тик түрү камтылды. 

Медиа изилдөөлөр
Борбордук Европа Университетинин мето-
дологиясы боюнча «Медиа-таасирлердин 
матрицалары» деген аталыштагы изил-
дөөнү жүргүзүү боюнча иштер баштал-
ды. Изилдөөнү «Промотанк Ресерчтүн» 
эксперттери жүргүзөт. 

«Медиа-таасирлердин матрицалары» 
долбоору өзгөрүп жаткан ландшафтты үч 
багытта изилдөөгө багытталган:

Мамлекеттик жана саясий мейкиндик, 
саясаттагы жана укук-ченемдик чөйрөдөгү 
өзгөрүүлөр;

Журналистиканы каржылоо булактары 
жана алардын темаларды чагылдырууга 
тийгизген таасирлери;

Технология коомдук чөйрөдө (алгортим-
дердин негизинде автоматташтыруу жана 
маалыматтарды таркатуу массалык маа-
лымат каражаттарына жана журналисти-
кага кандай таасир берет);

ашырып баштады. 

Билим берүүчүлүк иш-чаралар Кыр-
гызстандын жана Казакстандын жаӊы 
башталгыч дата-журналисттеринин 
арасында бир жумалык лагерь уюштуруу 
форматында, ал эми, тажрыйбалуу да-
та-активисттер жана журналисттер үчүн 
эл аралык эксперттин катышуусу менен 
өткөрүлдү. Тажрыйбалуу дата-активисттер 
жана журналисттер өз жамааттарында 
иш-чараларды уюштурушуп, алынган би-
лимдерин башкалар менен бөлүшүштү. 

Көз карандысыз ЖМКга жана журналист-
терге колдоо көрсөтүү 
«Сорос-Кыргызстан» Фонду «Клооп» фон-
дунун Оштогу бюросунун ишмердүүлүгүнө, 
медиа булактардын кыргыз тилиндеги 
контентин өнүктүрүүгө, Бишкек жана Ош 
шаарларындагы журналистика мектепте-
рине колдоо көрсөтүүнү улантып келет. 
Муну менен Фонд журналисттердин жаӊы 
муунун өнүктүрүүгө өз салымын кошууда.

КТРК «Ынтымак» менен «Говори ТВнын» 
ортосунда редакциялар аралык тажрыйба 
алмашуунун алкагында кызматташууга 
жана тажрыйба алмашууга Нарын, Баткен, 
Ысык-Көл жана Жалал-Абад облустары-
нын журналисттери катышышты. Мындай        
тажрыйба алмашуу редакциялардын са-
паттуу баланстык контентти даярдоодогу 
потенциалдарын чыӊдайт. 

Программа «Кактус Медиа», «Т-Медиа» 
жана КТРК «Ынтымак» менен биргеликте 
социалдык мааниге ээ контентти жара-
туу боюнча долбоорлорду ишке ашырып 
баштады. Иликтөөчүлүк журналистика 
фонду өз уюмун чыӊдоо үчүн программа-
дан колдоо алды жана ал 2019-жылы ар 
түрдүү багыттардагы журналистикалык 
иликтөөлөрдү жүргүзүү, анын ичинде 
тыштан келген жардамга мониторинг 
жасоо боюнча да сынактарды жарыялай 
баштайт. 

Өнөктөштүк медиа иш-чаралары 
Фонд өнөктөштүк долбоорлордун ал-
кагында тажрыйба алмашуу, медиа 
өндүрүштөгү багыттар жөнүндө жаӊы 
маалыматтарды алуу жана уюмдар менен 
байланыштарды жакшыртуу максатында 
аймактык журналисттердин Интерньюс 
«Медиа Топтоо» конференциясына каты-
шуусуна көмөк көрсөттү.  

Фонд ноябрь айында биринчи өнөктөштүк 
медиа конференциясын аймактык жур-
налисттердин жана эл аралык уюмдар-
дын катышуусу менен өткөрүүгө колдоо 
көрсөттү. КР Маданият жана маалымат 
министрлиги да конференцияны өткөрүү-
гө көмөк көрсөттү. 

Азаттык Медиадагы таланттуу журналист- 
иликтөөчү Улан Эгизбаевдин тажрыйба-
сын жайылтуу максатында Фонд «Уланбек 

Ош шаарынын борборунда жайгашкан 
жайлуу эки кабаттуу кеӊседе жашоо 
кайнап турат. Бул жерде Клооп коомдук 
фондунун Оштогу бюросу жайгашкан. 

Ал жерде үч айлык сезондук мектепте 
студенттерди журналистиканын башаты 
боюнча окутушат.

«Клооп мектебинде 
бардыгы эркиндикти 
сезип туюшат»
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Ушул эле жердеги жатаканада алыскы ай-
мактардан келген катышуучулар жашашат. 

Окутуунун форматы – тажрыйба топтоо бул 
жердеги иш-чаралардын эӊ маанилүү бөлү-
гү болуп саналат. Студенттер дароо маалы-
мат булактары менен иштөөгө үйрөнүшөт, 
интервью алууга жана материалдарды 
даярдоого аракет кылышат. Мектепте иш 
кызуу, бирок, студенттер чыгармачылык 
изденүүлөрүндө өзүлөрүн эркин жана бош 
алып жүрүшөт. 

Биз мектепке түш чамаларда келип, даам-
дуу түшкү тамактанууга туш келдик. Клооп-
тун Оштогу долбоорлорунун координатору 
Саадат Төлөгөнова үстөл жайып, балдарга 

аш салып берип жатыптыр. Салттуу оштук 
аш, анын буркураган жыты жана кайталан-
гыс даамы – өзүнчө сөз кыла турган тема, 
бирок, мындай даамдуу тамактын үстүндө 
маектешүү дайыма жагымдуу болоорун 
жана ишеним туудура тургандыгын айтпай 
койсок болбос. Клооп журналистикалык 
мектебинин студенттери менен маектешүү 
да ушундай жагымдуу болду. Алар тажрый-
бадан алган таасирлери тууралуу айтып бе-
ришти, өз пландары менен теӊ бөлүшүштү 
жана өзүлөрүнүн жаш устаттарын абдан 
макташты. 

Эльвира Султанмурат кызы – мектептин 
ментору, Ош шаарына Бишкектен келген: 
«Биз, тренерлер, студенттерден бир аз гана 

улуураакпыз – бул эӊ чоӊ жетишкендик. 
Балдарга өзүлөрү менен теӊ курдуулар 
менен сүйлөшкөндө жеӊилирээк, анткен, 
алар бизден уялышпайт жана ар кандай 
суроолорду бере алышат. Студенттерди 
анкетанын жана эссенин негизинде тандап 
алдык. Бизде кезек системасы иштейт, ага 
ылайык, ар бир студент өзүнүн белгилен-
ген күнү келгенде материалын чыгаруусу 
керек: жаӊылык, фото же видео. Мындан 
улам, улуулар эмгектенген ЖМКнын редак-
цияларында күчүнө кирген белгилүү бир 
тартипке студенттер да көнө башташат. Ар 
бир материалга өзүнүн баллдык баалуулугу 
коюлган. Ошентип, студент фоторепортаж, 
жаӊылык же видео даярдоо менен өзүнө 
балл топтойт.»

Мындай мектеп жаштарга өтө ке-
рек. Үч айдын ичинде тереӊ билим 
алууга жана дүйнө-таанымды да 
кеӊейтүүгө мүмкүн.

ЖМКларды өнүктүрүү программасы

Жаӊылык сайтка чыгарылабы же жокпу 
бишкектик редакция менен биргеликте 
чечилет, ал эми темалар башкы редактор 
менен макулдашылат. Ош бюросунда ре-
дакция ар жума күнү өзүнүн иш жыйынын 
өткөрөт. 

«Бизде башкаруучулар жок, биз баарын 
баалайбыз жана ар бир адам өзгөчө деп 
эсептейбиз. Редакцияда ар бир адамдын 
өзүнүн ой-пикири бар, баарысын бирге-
ликте чечебиз жана экскурсияларга бирге 
чыгабыз, балдар бизге кесиптик суроолор 
гана эмес, жеке турмуштары тууралуу да 
кайрылып турушат», - дейт Эльвира. 

Майрамбек Таалайбек уулу – жазгы Клооп 
журналистикалык мектебинин студенти. Ал 
редактордон телефондун номерин берип, 
жаӊылыктар үчүн медициналык факуль-
теттердин студенттеринин ординатурага 
берилген мөөнөттүн узартылышы боюнча 
нааразычылыктары жөнүндө маалымат-
тарды суратаарын күткөн эмес. Майрамбек 
өзүнүн биринчи материалын видеорепор-
таж түрүндө Оштогу православдык чиркөө 
тууралуу даярдаган. Ал өзү тарткан 500 
фотосүрөттүн ичинен 100 сүрөттү гана 
тандап алган, ал эми сайт үчүн бир нечеси 
гана колдонулган. 

«Дыкааттык менен даярдануудан кийин, 
мен мындай материалдарды даярдоо кан-
чалык оор экендигин түшүндүм, бирок, фо-

торепортаждарды даярдай алам деп өзүмө 
ишендим. Ал эми өзүмдүн алган таасирле-
римди окурмандарга жеткиргенге аракет 
кылдым», - деп Майрамбек оюн бөлүштү. 

Окуу башталаары менен студенттер 
журналисттик ишке сүӊгүп киришип,             
жаӊылыктарды жер-жерлерде даярдоого 
өтүшөт. Мектептин эӊ маанилүү айыр-
мачылыгы жөн эле журналисттик тажрый-
бага багыт берүү гана эмес, бул жерде ар 
бир студентке жаӊылыкты берүүнүн ар 
түрдүү форматтарын байкап көрүүгө мүм-
күнчүлүк берилгендигинде. Тренерлер өз 
студенттерине ишенишет жана аларга өтө 
олуттуу темаларды көтөрүп чыгууларына 
мүмкүнчүлүк беришет. 

Бул жакта «мугалим-окуучу» деген иерархия жок, бардыгы 
бирдей жана ар ким өзүнүн көз караштарын бөлүшүүгө укук-
тары бар. Ал эми жаштар менен иш алып барууда ички эр-
киндик абдан маанилүү болуп саналат.

http://ky.kloop.asia/2018/04/24/s-r-t-bayan-orus-imperiyasynyn-kelishi-menen-kurulgan-oshtogu-pravoslav-chirk-s/
http://ky.kloop.asia/2018/04/24/s-r-t-bayan-orus-imperiyasynyn-kelishi-menen-kurulgan-oshtogu-pravoslav-chirk-s/
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Айгерим Ырысбек кызы Оштун жанын-
дагы таштанды полигону тууралуу эӊ                
резонанстуу материал-фичерлердин бирин 
даярдаган: «Башында мен мэриянын кыз-
маткерлери мага олуттуу мамиле кылышат, 
ал эми өзүм мындай оор темага макала  
даярдай алам деп ойлогон да эмесмин. 
Бирок, макаланы жазып жатканда мен 
тажрыйба гана алган жокмун, эӊ негизгиси, 
жөнөкөй адамдардын кадимки турмушу 
тууралуу да көп нерселерди үйрөндүм.»

Мектептин менторлору Айгеримдин жөн-
дөмдүүлүгүн баса белгилеп кетишти: «Ал 
журналистика факультетинин биринчи кур-
сунда окуйт, бирок, маектешүүдөн кийин 
ал Мектептен эӊ көп тажрыйба алгандыгын 
билдирди. Айгерим жакшы интервью алат, 
суроолорду так түзүп, аларга каалаган толук 
жоопторду ала алат.»

Бул жакта «мугалим-окуучу» деген иерар-
хия жок, бардыгы бирдей жана ар ким 
өзүнүн көз караштарын бөлүшүүгө укук-
тары бар. Ал эми жаштар менен иш алып 

барууда ички эркиндик абдан маанилүү 
болуп саналат.

Гүлжан Эшбаева, Клооптун редактору 
жана Мектептин ментору, белгилеп кет-
кендей тапшырмаларды бөлүштүрүүдө 
студенттердин коопсуздугу эӊ бирин-
чи эске алынат, анткени, аларга кээ бир 
учурларда зомбулук, жакырчылык жана 
кылмыштуулук сыяктуу өтө оор социалдык 
көйгөйлөрдү көтөрүп чыгууга туура келет. 
Гүлжан креативдүүлүгү жана коммуника-
тивдик көндүмдөрү менен эсинде калган 
Гүлнур Заирова тууралуу ойлорун бөлүштү:      
«Гүлнур биринчи күндөн баштап эле ар 
түрдүү пресс-кызматтары менен дээрлик 
кесипкөй иш алып барып, башка студенттер 
үчүн үлгү болуп калды. Клооп журналисти-
калык мектебинен алынган билимдер анын 
кесиптик келечеги үчүн чоӊ түрткү болот 
деп үмүттөнөм». 

Редакторлор алгачкы темалардын ичинде 
студенттердин коомчулуктун астындагы 
жоопкерчиликтери, журналисттер тема-

ларды тандоодо эӊ башкысы коомдук           
кызыкчылыктарды көздөөлөрү керектиги, 
бирок, тактык жана баланс жөнүндө унут-
поо керектиги тууралуу айтып беришет. 
«Мындай мектеп жаштарга өтө керек. Үч 
айдын ичинде тереӊ билим алууга жана 
дүйнө-таанымды да кеӊейтүүгө мүмкүн», - 
дейт Майрамбек. Бул жакта бардык жаӊы-
лыктар кыргыз тилинде даярдала турган-
дыгы маанилүү. М-Вектор компаниясынын 
(Аудиториянын медиа артыкчылыктарын 
изилдөө, 2017) акыркы маалыматтарына 
ылайык бүгүнкү күндө Кыргызстандын 
калкынын дээрлик 70% жаӊылыктар-
ды кыргыз тилинде алууга артыкчылык 
беришет. «Сорос-Кыргызстан» Фонду                                                        
Клооптун Оштогу бюросунун ишмердүүлү-
гүн кыргыз тилдүү аудиторияга сапаттуу 
контенттин жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу 
максатында колдоого алат. Жаштар үчүн                                             
журналистикалык мектептерге колдоо 
көрсөтүү өсүп келе жаткан муундун кри-
тикалык ой-жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө 
өбөлгө түзөт жана жаӊы баштап жаткан                                
журналисттерди тарбиялоого салым кошот. 

ЖМКларды өнүктүрүү программасы
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Жарандык катышуу программасынын максаты: бийлик менен жарандык коомдун кон-
структивдүү өз ара иш алып барууларын чыӊдоо, шаарды өнүктүрүү жана башкаруу бо-
юнча жарандык демилгелерге, ошондой эле, экология, коопсуз шаар чөйрөсү жана маалы-
маттарды талдоо тармактарында жарандык эспертизага колдоо көрсөтүү.

бурдуруу жана жарандарды мамлекет-
тик түзүмдөр менен өз ара иш жүргүзүү 
процесстерине камтуу максаттарында 
«МувГрин» коомдук бирикмеси атайын 
датчиктердин жардамы менен абанын 
сапатын өлчөөгө жана көрсөткүчтөрдү 
www.airkaz.org/bishkek сайтында жана 
Aba.kg тиркемесинде визуалдаштырууга 
жарандык мониторинг жүргүзүп жатат. 
Долбоордун биринчи этабынын жыйын-
тыгы менен активист-экологдорго жана 
социалдык тармактарды колдонуучу-
ларга электрондук жана басма ЖМКнын 
көӊүлүн бул маселеге бурдурууга мүмкүн 
болду. Ошондой эле, «Бишкекте абанын 
сапатына жарандык мониторинг» деген 
аталышта изилдөө (www.movegreen.
kg/2018/05/24/ grazhdanskij-monitoring-
kachestvavozduha-v-bishkeke) жүргүзүлдү. 

КР Премьер министрдин тапшырма-
сы менен ведомство аралык жумушчу 
топ түзүлүп, 2018-жылдын башында        
“Бишкектин экологиялык абалын жак-
шыртуу боюнча комплекстүү планга” кол 
коюлду. Айлана-чөйрөнү коргоо жана то-
кой чарба мамлекеттик агенттиги абанын 
сапатына мониторинг жасоо үчүн шай-
мандарды сатып алууга тендер жарыяла-
ды, ал эми борбор калаанын мэриясы газ 
менен жүргөн автобустарды сатып алууну 
пландаштырууда. 

2018-жылы программа шаар тургунда-
рынын жашоо сапатын жакшыртуу үчүн 
шарттарды түзүү боюнча ишин улантты. 
Негизги ишмердүүлүк коомдук кызыкчы-
лыктарды илгерилетүү жана коргоо бо-
юнча демилгелерди колдоого (бул жерде 
бийлик менен жарандык коомдун орто-
сунда өз ара иш алып баруу механизмде-
рин колдонуу маанилүү болду), экология, 
коопсуз шаар чөйрөсү, жеткиликтүү жана 
ыӊгайлуу коомдук мейкиндиктерди өнүк-
түрүү жана шаарды өнүктүрүү маселеле-
ринде экспертизаны жогорулатуу менен 
байланышкан шаардык демилгелерге 
колдоо көрсөтүүгө багытталды.

Искусство жана маданият тармагында 
демилгелерди колдоо программанын 
дагы бир багыты болуп калды. Бул ба-
гыт жарандык катышууну, өз жарандык 
позициясын эркин жана тереӊ түшүнүү 
менен билдирүү мүмкүнчүлүгүн чыӊдоо 
үчүн жана коомдогу маанилүү маселелер-
ге көӊүл бурдуруу үчүн маанилүү каражат 
болуп саналат.

Жарандардын жагымдуу айлана-чөйрөгө 
болгон укуктарын коргоо

Жашоо чөйрөсүн коргоо боюнча дол-
боордун алкагында жарандык коомдун 

аракети менен Кыргызстандын шаарла-
рындагы парктарды, скверлерди жана 
башка жашыл аймактарды коргоо жана 
өнүктүрүүнүн үстүндө иш алып баруу ула-
нууда. «Биздин укук» коомдук фонду бор-
бор калаанын жашыл аймактары боюнча 
изилдөө жүргүзүп, анын жыйынтыгында 
«Бишкектин жашыл аймактары» деген 
аталыштагы китеп басылып чыкты.  

Фучик, Ататүрк жана Жаштар атындагы 
парктарда, төртүнчү кичи райондогу жана 
Чатыр-Көл кинотеатрынын жанындагы 
скверлерде жаратылышты коргоо боюнча 
Кеӊеш түзүлдү. Бишкек шаардык мэрия-
сынын көчөттөрдү сатып алгандыгы бо-
юнча журналисттик иликтөө жүргүзүлдү. 
Белгилүү болгондой, көчөттөрдүн ар бир 
даанасы 9 миӊ сом баасында сатылып 
алынган. Бул журналисттик иликтөөнүн 
жыйынтыгында кылмыш иши козголгон. 

Азыркы учурда «КР шаарларында жана 
калктуу жайларында тигилген бак-дарак-
тарды колдонуу, калыбына келтирүү жана 
коргоо жөнүндө» мыйзам долбоорун 
иштеп чыгуунун үстүндө иштер жүр-
гүзүлүүдө.

Бишкек шаарындагы абанын сапаты 
боюнча маселеге коомчулуктун көӊүлүн 

http://www.airkaz.org/bishkek
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Заманбап искусство мектеби 

«АртИст» коомдук бирикмеси түзгөн 
заманбап искусство мектебинин негизги 
багыты – сүрөтчүлөрдү, кураторлорду 
жана арт-сынчыларды актуалдуу көркөм 
маалыматты берүү жана техникалык көн-
дүмдөрдү алуу аркылуу калыптандыруу, 
ошондой эле, дисциплина аралык көркөм 
чеберчилик долбоорлорун ишке ашыруу 
аркылуу ар түрдүү шаардык демилге-
лерди бириктирүү. Мектеп бир катар        
лекцияларды, мастер-класстарды, сүрөт-
чүлөр менен жолугушууларды, воркшоп-
торду жана заманбап искусствонун ар 
түрдүү багыттары боюнча көргөзмөлөрдү 
өткөрдү. Мектептин студенттери «Кызыл 
таблетка» атту заманбап искусство көр-
гөзмөсүнө катышышты жана өзүлөрүнүн 
«Evolution» аттуу көргөзмөсүн уюшту-
рушту, ошондой эле, «Арт Проспект – 
Бишкек» паблик-арт эл аралык Экинчи 
фестивалына катышышты.

Шаар чөйрөсүндө экологиялык коопсуз-
дукту жогорулатууга жарандык коомчу-
лукту камтуу

Шаар чөйрөсүндө экология-
лык              коопсуздукту жогорула-
тууга жарандык коомчулукту камтуу 
максатынды “Арча демилгеси” коомдук 
фонду «Шаардык жашылдандыруу ла-
бораториясы» аталышындагы практи-
калык курстарды иштеп чыкты. Анын 
алкагында шаардык жайларды туура 
жашылдандыруу көйгөйлөрү жөнүндө 53 
сабак өткөрүлдү. «ArtEast» фонду менен                                          
кызматташтыкта Ботаникалык бакча-
нын аймагында «ArtProspect» Арт-Фе-
стивалы өткөрүлдү. Анын жыйынты-
гында “Бакча-шаарга бара жаткан 
жолдо” долбоорунун негизинде ат-
карылган иштин көлөмүнө ылайык 
Ботаникалык бакчада жыйырма бир                                                              
объект орнотулду. Долбоор менен кыз-
матташтыкта иш алып барган эксперт-
тердин тобу «Бишкек шаарынын жашыл-
дандыруу курулушу» муниципалдык 
ишканасы үчүн “Шаардык жашылдан-
дыруу боюнча көрсөтмө курал» иштеп 
чыкты. Көрсөтмө куралга “Шаарда бак-        
дарактарды туура кыркуу боюнча көрсөт-
мө” киргизилди.

Жарандык катышуу шаарды өнүктүрүү 
жана жергиликтүү деӊгээлде программа-
лык бюджетти түзүү маселелеринде

«Сорос-Кыргызстан» Фонду Борбор 
Азиядагы Евразия Фонду менен кыз-
матташтыкта КР Каржы министрлигине 
«Программалык бюджетти жергиликтүү 
деӊгээлде калыптандыруу боюнча көр-
сөтмөлөрдү» жана «Жарандык бюджетти 
жергиликтүү деӊгээлде калыптандыруу 
боюнча көрсөтмөлөрдү» иштеп чыгууга 
көмөк көрсөттү. 

Каракол, Кара-Балта жана Жалал-Абад 
шаарларында бюджет түзүү процесстери-
не жарандарды катыштыруу механизмде-
ри түзүлдү. Фонддун колдоосу менен 
жергиликтүү органдардын кызматкер-
лери жана жарандык коомдун өкүлдөрү 
учурдагы өнүктүрүү программаларын          
сапаттуу баалоону, коомчулуктун мук-
таждыктарын жана талаптарын туура 
эсептөөнү, социалдык-экономикалык 
өнүктүрүү программалары жана бюджет-
тер боюнча коомдук угууларды сапаттуу 
өткөрүүнү жана жергиликтүү бюджеттер-
дин аткарылышына мониторинг жүр-
гүзүүнү үйрөнүштү. 

Дүйнөлүк Саламаттыкты Сактоо Уюму-
нун маалыматтарына ылайык, ар жыл 
сайын дүйнө жүзү боюнча абанын бул-
ганышынан эки миллионго жакын адам 
каза болот. Абанын кирдеши азыркы 
учурдагы эӊ көйгөйлүү маселелердин 
бири болуп калды. Тилекке каршы, ал 
биздин өлкөдө да актуалдуу маселе. 
Акыркы убактарда Бишкек шаарынын 
тургундары дем кыстыктырган түтүндөн 

улам тунарууну байкап, ышты жана авто-
унаадан чыккан газдарды сезе башташты. 
Климаттык шарттардан улам маселе 
жылытуу мезгилинде абдан күч алат, 
анткен менен, жылдын башка мезгилде-
ринде деле шаардагы абанын сапатын 
жакшы деп айтууга болбойт. Шаардык 
бийлик буга чейин бул маселени эч бир 
байкабагандай, дегеле маселе жоктой 
мамиле кылып келген.

#Бишкектегиаба
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“Европа Биримдигине кирген өлкөлөрдө-
гү абанын булганышы жөнүндө отчеттор-
го таянсак, абанын булгануусунан улам 
келип чыккан мезгилсиз өлүмдөрдүн 
үлүшүнүн көбү 2,5-10 микрометр 
өлчөмүндөгү салмактуу бөлүкчөлөргө 
(PM2.5, PM10) туура келет” – дейт инже-
нер-эколог Бактыгүл Стакеева. «Дүйнөлүк 
Саламаттыкты Сактоо Уюмунун маалы-
маттары боюнча бул бөлүкчөлөрдүн 
өпкөдө дайыма болуусу сезгенүү процес-
стерине алып келет, алар өз кезегинде, 
респиратордук жана жүрөк кан-тамыр 
ооруларына дуушар кылат. Салмактуу 
бөлүкчөлөр өпкөгө топтолуп, андагы кор-
кунучтуу химиялык заттар кан аркылуу 
бардык организмге таркап, өлүм менен 
коштолгон жыйынтыктарга алып келет.”

Начар абалды “МувГрин” коомдук би-
рикмесинин жаш активист-экологдорунун 
аракеттеринен улам ордунан жылды-
рууга мүмкүн болду. Алар эксперттер 
менен биргеликте шаардын ар кайсы 
бөлүктөрүндө жайгаштырылган атайын 
көрсөткүчтөрдүн (датчиктердин) жарда-
мы менен зыяндуу бөлүкчөлөрдү өлчөө 
аркылуу атмосфералык абанын булган-
гандыгынын жогорку көрсөткүчтөрүнө 
коомчулуктун көӊүлүн бурдурууга аракет 
кылышты. Аны менен бирге эле, массалык 

маалымат каражаттарында, социалдык 
тармактардагы басылмаларда көп сан-
дагы макалалар жана ТВ-берүүлөрдө 
маалыматтар чыгарылып, жарандарга 
Бишкектеги смогдун пайда болуу себеп-
тери жана булганган абанын адамдардын 
ден-соолугуна, өзгөчө, респиратордук 
жана жүрөк кан-тамыр ооруларына 
тийгизген зыяндуу таасирлери тууралуу 
айтып беришти. 

Шаар тургундары ар түрдүү шаардык 
курулуштардан чыккан кара түтүндөргө, 
өрттөлгөн турмуш-тиричилик таштанды-
ларынан чыккан жагымсыз буркураган 
жыттарга, тыгындарда турган автоунаа-
лардан бөлүнүп чыккан зыяндуу газдарга  
көӊүл бура башташты жана социалдык 
тармактарда мындай маалыматтар менен 
бөлүшө башташты. Көптөгөн шаар жа-
шоочулары ден-соолуктарынын начар-
лагандыгы тууралуу да айтып беришти. 
Ошентсе да, шаардагы экологиялык 
абалга жоопкерчиликтүү мамлекеттик 
органдар бул маселеге кайдыгер мамиле 
жасашып, абанын сапаты нормада экен-
дигин айтышты жана тынчсызданууга эч 
себеп жок деп билдиришти.  

Экология чөйрөсүндөгү жарандык акти-
висттердин жана эксперттердин крити-

калык массасы калыптанып, маселени 
комплекстүү карашып, мындай абал 
жергиликтүү органдардын, шаардык 
пландаштыруу тармагындагы бийлик-
тин шаарда автоунаанын санынын му-
рункудан да көбөйүшүнө алып келген 
автоунаа жолдорун кеӊейтүү, мындай 
кеӊейтүүлөрдөн улам бак-дарактардын 
ойлонулбай кыйылгандыктары жана, 
ошондой эле, Бишкекте шамалдын ба-
гытына таасирлерин тийгизип жаткан 
көп кабаттуу имараттардын баш-аламан 
курулуп жаткандыктары сыяктуу кооптуу 
иш-аракеттеринин жыйынтыгы экендигин 
баса белгилешкенден кийин гана КР Пре-
мьер министринин көӊүлүн бурууга мүм-
күн болду. Ал ведомство аралык жумушчу 
топ түзүүгө жана бул маселени чечүү үчүн 
натыйжалуу кадамдарды иштеп чыгууга 
тапшырма берди. 

Аба тазалыгы маселеси боюнча маалы-
маттарды чогултуунун, талдоонун жана 
визуалдаштыруунун жана уюштурулган 
адвокациянын жыйынтыгында Кыргыз-
стандын Парламенти “Таза аба жөнүндө” 
мыйзамын демилгелеп чыкты.

“МувГрин” коомдук бирикмеси             
«Сорос-Кыргызстан» Фондунун грант 
алуучусу болуп саналат.

«Жарандык катышуу» программасы

Жаштар демилгелерин 
колдоо фонду
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Жаштар демилгелерин колдоо фонду (YAF) — бул Кыргызстандын жаштары үчүн жеке 
кичи гранттар программасы. Ал өлкөдө жаштардын адам укуктарын жакшыртууга 
жана коргоого жигердүү катышууларын колдоого багытталган. Ачык Коом Фонддору-
нун колдоосу менен 2016-жылдан бери Youth Action Fund программасы жаштардын 
өз идеяларын ишке ашыруулары үчүн шыктандыруу жана аларга колдоо көрсөтүү 
аркылуу адам укуктарын илгерилетүүгө, сактоого жана коргоого көмөк көрсөтүүнү 
өзүнүн максаты кылып белгилеген. Бул максаттарга жетүү үчүн Youth Action Fund 
программасы 16 жаштан 28 жашка чейинки жаштарга 600 АКШ долларынан 2000 
АКШ долларына чейинки өлчөмдөгү грантты жаштардын төмөндөгү категорияларга 
багытталган идеяларын колдоо үчүн бөлүп берет: Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чек-
телген адамдардын укуктары; Азчылыктардын укуктары: этникалык, тилдик, диний ж.б. 
Аялдардын укуктары жана саламаттыгы; Жаштар жана адилеттүүлүк, ой-пикирлерди 
билдирүүнүн эркиндиги, жыйындардын жана ассоциациялардын эркиндиги.

Кыргызстанда беш миӊ азиз адам жа-
шайт. Жашоонун бардык жакшы жактарын 
көрүп турган адамга азиз адамдардын 
турмушун жана маселелерин, алардын 

көчөдө кандай баскандарын, коомдук 
транстпортто кандай жүргөндөрүн, 
досторду кантип тапкандарын элестетүү 
кыйын. 

Мындан ары сүрөттөрдү 
көрүү гана эмес,
угуу да мүмкүн болот
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Биздин коомдо көзү көрбөгөн адамдар-
ды толук кандуу адам катары кабыл 
алышпайт, алардын эс алуулары жана 
аларды социалдык процесстерге тартуу 
– артыкчылыктар тизмесине киргизил-
бейт. Бул категориядагы адамдарга билим 
алуу, саламаттыкты сактоо кызматтары,                                                        
социалдык жана маданий иштер то-
лук жеткиликтүү эмес. Майыптыгы бар 
адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеӊей-
түүгө багытталган демилгелер Кыргы-
зстанда көп эмес, бирок, алардын ара-

сында абдан сонун демилгелерди да 
кезиктирүүгө болот. 

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун            
колдоосу жана КР Маданият, маалымат 
жана туризм министрлигинин көмөгү ме-
нен Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт 
музейинде жаңы долбоор иштеп башта-
ды. Эми долбоордун жардамы менен 
азиз жана көзү начар көргөн адамдар 
музейдеги экспонаттар менен тааныша 
алышат. «Майыптыгы бар адамдардын 

мүмкүнчүлүктөрүн искусство аркылуу 
кеӊейтүү: музей экспонаттарын тифлдик 
комментарийлөө» деген аталыштагы дол-
боорду жаш активисттердин тобу демилге 
көтөрүп, даярдашкан: Зарена Сыргак 
кызы, Каныкей Кененсариева жана Аман-
гельди Джумабаев. Долбоордун максаты 
- музейди ар бир адамга, анын ичинде 
көрүү боюнча майыптыгы бар адамга да 
эркин, эч бир социалдык жана комму-
никативдик тоскоолдуктарсыз көрсөтүү 
жана көрүүчүлөр үчүн уникалдуу көркөм 

Аудиогиддин жазуусунда музейдин көрүүчүсү анын алдында 
горизонталдуу түрдө жайгашкан, жөнөкөй бир фигуралуу чы-
гарма тургандыгын уга алат. 

«Жарандык катышуу» программасы

чыгармалардан ырахат ала тургандай 
жеткиликтүү, ачык жана универсалдуу 
аянтчаны түзүү.. Тифлдик коштоо (тифл-
дик комментантарий) – бул киноэкранда, 
театр сахнасында же сүрөттө чагылды-
рылган буюмдарды, мейкиндикти, кый-
мыл-аракеттерди жана кубулуштарды сөз 
түрүндө баяндап берүү болуп саналат. 
Азиз жана көзү начар көргөн адамдар 
үчүн объектилерди сөз түрүндө баяндо-
ону тифлдик коштоочу (тифлокоммен-
татор) даярдайт. Тифлдик коштоочунун                     

милдети – сүрөттү уккан адамдын автор-
дун иши жөнүндө өз ой-пикирин жарат-
кыдай кылып сүрөттөп берүү. Коммента-
рий визуалдык гана маалыматты бериши 
керек жана баяндалып жаткан графи-
калык сүрөт боюнча эмоционалдык баа 
берүүнү камтыбашы керек. 

Мисалы, Семен Чуйковдун «Советтик 
Кыргызстандын кызы» сүрөтү. Баяндоодо 
анын холст, май боектор менен тартыл-
гандыгы, чен-өлчөмү 1181х590 тууралуу 

айтылат. «Советтик Кыргызстандын кызы» 
сүрөтү кыргыз живописи тарыхында      
татыктуу орун алган жана Семен Чуйков-
дун чыгармаларынын ичинен эӊ мыкты-
сынын бири болуп саналат. Аудиогиддин 
жазуусунда музейдин көрүүчүсү алдында 
горизонталдуу түрдө жайгашкан, жөнөкөй 
бир фигуралуу чыгарма тургандыгын 
уга алат. Сүрөттүн ортосунда чоӊ планда 
кара тору кыз тартылган, анын беттери 
албырып турат. Ал арыкчырай. Башында-
гы кызыл жоолуктун астынан анын эки 

Мен ар түрдүү өлкөлөрдө болдум. Музей-
лерге киргенде баяндаманы угуп, менин ал-
дымда кандай картина турганын билчүмүн.
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өрүм кара чачтары көрүнүп турат. Ал узун, 
жеӊдери чыканакка чейин жеткен ак 
көйнөк кийип алган. Көйнөктүн үстүнөн 
кыска, көк жеӊи жок күрмө кийген. Анын 
оӊ колу бош, ал эми сол колунда бир нече 
китептерди кармап турат. Кыз алдыга, 
ыклас коюп карап турат. Анын жүзү оор- 
басырыктуу, жайдары жана ишенимдүү. 
Фигура Чуйковдун сүрөттөрүнө таандык 
фондо көрсөтүлгөн - сары, ар түрдүү 
түстөрдү толук чагылдырган талаанын 
артынан, тоонун баштары алыстан чуба-
лып келет. 

Балдар биргелешип аракеттенүү менен 
музейдин Чыгыш залындагы 113 экс-

понатка тифлдик коштоону даярдашты. 
Баяндоо үч тилде жасалды: кыргыз, 
орус жана англис тилдеринде. Тифлдик           
коштоолорду даярдоонун үстүндө         
Каныкей иштеп, аларды жаздыруу бир 
ай убакытты алды. Музейге долбоор-
дун презентациясын жасоо күнүндө көп 
сандагы көрүүдөн кыйналган адамдар 
келишти. Алар жаш активисттердин де-
милгесине татыктуу баа беришти. Жогор-
ку Кеӊештин депутаты Дастан Бекешев 
өзүнүн тажрыйбасынан улам көрбөгөн 
адамдар үчүн музейлерге жана теарларга 
баруу канчалык маанилүү экенин жакшы 
билет. «Көпчүлүк адамдар азиз адамдар-
ды көркөм сүрөт музейлерине бара 

алышпайт деп ойлошот. Бирок, дүйнөдө 
чечим мурун эле табылган – ал тифлдик 
коштоо. Мен ар түрдүү өлкөлөрдө болдум. 
Музейлерге киргенде баяндаманы угуп, 
менин алдымда кандай картина турганын 
билчүмүн. Бизде мындай мүмкүнчүлүк 
эми гана пайда болду. Мен бир нече 
чыгарма үчүн жазылган аудиокоммента-
рийлерди угуп, ыраазы болдум. Мындан 
ары азиз адамдар үчүн Кыргызстандагы 
башка маданият мекемелерине барууга 
да мүмкүнчүлүк түзүү керек» - дейт Д. 
Бекешев.

«Жарандык катышуу» программасы



Жылдык отчет - 2018 | «Сорос-Кыргызстан» Фонду«Коомдук саламаттыкты сактоо» программасы64 65



Жылдык отчет - 2018 | «Сорос-Кыргызстан» Фонду«Коомдук саламаттыкты сактоо» программасы66 67

Маалымат программасынын максаты–маалыматтардын, билимдердин жана  белгилүү 
маалыматтардын ачыктыгын камсыз кылуу, ошондой эле, информатиканы жана про-
граммалоону үйрөнүүнү балдар жана жаштар арасында жайылтуу.

дү, ошондой эле, сегиз жүз алтымыш эски 
басылган китептер жана эки жүз он сегиз 
аудиомагниттик жазуулар санариптешти-
рилди. 

Информатиканы жана программалоону 
үйрөнүүнү балдар жана жаштар арасын-
да жайылтуу:

Программанын көмөгү менен КР «Би-
лим берүү жөнүндө» мыйзамына оӊ-
доп-түзөтүүлөрдү киргизүүнүн долбоору 
иштелип чыгып, ал азыркы учурда Жо-
горку Кеӊештин комитеттерине кароого 
берилип, талкууланып жатат. Мыйзамда-
гы оӊдоп-түзөтүүлөр баштапкы жана 
орто кесиптик мекемелерге бир кыйла 
каржылык өз алдынчалуулукту камсыз 
кылат. Бул жумуш берүүчүлөргө (ишкер-
лерге) билим берүү мекемелери менен 
кесиптик кадрларды даярдоонун бардык 
баскычтарында тыгызыраак иш алып ба-
рууга мүмкүндүк берет: 1) стандарттарды 
иштеп чыгуу; 2) ишкерлердин катышуусу 
менен практикалык сабактарды өткөрүү; 
3) ишке орноштуруу. Муну менен, «Со-
рос-Кыргызстан» Фонду билим берүү 

Бул стратегиянын алкагында негизги же-
тишкендиктер: 

Маалыматтардын, билимдердин жана 
белгилүү маалыматтардын ачыктыгын 
камсыз кылуу

«Сорос-Кыргызстан» Фонду колдоо 
көрсөтүп келген Ачык Өкмөттөр Кызмат-
таштыгына (Open Government Partnership) 
Кыргызстандын кирүү процесси 2018-
жылы OGP Улуттук Форумунун түзүлүшү 
жана Ишмердиктин улуттук планын (ИУП) 
иштеп чыгуу менен коштолду. Бул демил-
генин негизги жетишкендиги жарандык 
коомдун өкмөттүн ачыктыгын жана жооп-
керчилигин камсыз кылууга багытталган 
процесстерге камтуу болуп саналат. 2018-
жылы курамына сексен адамды камтыган 
Кыргызстандын делегациясы Грузияда 
Глобалдык Саммитте тааныштырылды, ал 
эми делегациянын жарымын жарандык 
активисттер түздү. Саммитте Кыргызстан-
дагы Ачык Өкмөттүн Ишмердигинин улут-
тук планы тууралуу маалымат берилди. 

2018-ж. «Сорос-Кыргызстан»              
Фонду улуттук билим берүү контентин,                                                                                                                     
тагыраак айтканда, маданий мурасты 
сактоону өнүктүрүүгө абдан көӊүл бөлдү. 
Гранттык сынактын алкагында төмөн-
дөгүлөр колдоого алынды: улуттук ки-
лем токуу боюнча билим берүү ресурсу, 
кыргыз музыкалык аспаптарында ойноо 
боюнча видео сабактарды иштеп чыгуу, 
кошоктордун тексттерин этнографиялык 
жактан изилдөө боюнча долбоор, Улут-
тук Илимдер Академиясынын кол жазма 
фондундагы эски басылган китептердин 
жана аудиомагниттик ленталардын архи-
вин санариптештирүү жана Гапар Айтиев 
атындагы көркөм сүрөт музейиндеги 
картиналарды кеӊири масштабда сана-
риптештирүү иштери башталды.  

2018-жылы бардык долбоорлордун 
алкагында ИТ тематикасында эки жүздөн 
ашык сабактар кыргыз тилине которулду 
www.edu.gcfglobal.org, элүүгө жакын би-
лим берүүчүлүк видео сабактар түзүлдү, 
Кыргыз тилдүү мектептер жана ЖОЖдор 
үчүн маалымат булактарынын сактагычы 
www.okuma.kg миӊ китепке чейин көбөй-

http://www.edu.gcfglobal.org
http://www.okuma.kg
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тармагында системалык өзгөрүүлөрдү 
жактайт. Бул өзгөрүүлөр ИТ сектору үчүн 
эмгек ресурстарын даярдоо жагынан узак 
мөөнөттүү натыйжа бериши керек. 

И. Арабаев атындагы КМУда жана педа-
гогикалык кадрлардын квалификацияла-
рын жогорулатуу боюнча республикалык 
институтунда педагогикалык кардрлар 
үчүн ИТ стандарттары иштелип чыкты 
жана ишке киргизилди, анын ичинде 
информатика гана эмес, башка сабактар-
дын  мугалимдери үчүн да стандарттар 
бар. Курс боюнча информациялык тех-
нологияларды билим берүү процессинде 
колдонуу эки семестрдик окутууга эсеп-
телген. Информатиканы жана програм-
малоону тереңдетип окуткан мектептер-
дин 5-6-класстары үчүн информатика 
боюнча китептерди иштеп чыгуу аяктап,     

апробaциядан өткөрүлүп жатат. Жаңы 
китептерди апробациялоо өлкө боюн-
ча жыйырма бир мектепте өткөрүлүүдө 
(2000ден ашык мектеп окуучулары 
камтылды). 7-8-9-класстар үчүн китеп-
тер көбөйтүүгө даярдалып жатат (Python 
программалоо тилин мектеп программа-
сынын алкагында окутуу). Бул китеп ачык 
билим берүү ресурсу болуп саналат жана 
Creative Commons лицензиясы алдында 
таркатылат. 

«Код сааты» - ИТ жана техникалык        
адистиктерди кеңири жайылтуу боюнча 
иш-чара улуттук мүнөзгө ээ болуп, азыркы 
күнгө чейин ага өлкө боюнча он миӊге 
жакын балдар катышышты. 2018-жылы 
бул иш-чарага Кыргыз Республикасы-
нын Президенти Сооронбай Шарипо-
вич  Жээнбеков катышты. Жалпысынан 

алганда ИТ кесибинин мааниси абдан 
өсүп жатат, аны өлкөнүн борборунда           
программисттерди даярдоо боюнча 
жыйырмадан ашык курстардын каттоодон 
өткөндүгүнөн билүүгө болот (салыштыруу 
үчүн – 2015-жылы мындай курстардан 
экөө гана болгон). 

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун колдоосу 
менен «Санариптик Кыргызстан» сана-
рипке өтүүнүн Улуттук стратегиясынын 
артыкчылыктуу багыты, ИТ адистерди 
даярдоо үчүн билим берүүнүн бардык 
баскычтарын реформалоо багыты иште-
лип чыкты. Документтерди эксперттик 
даярдоо «Сорос-Кыргызстан» Фондунун 
изилдөөчүлүк гранттарынын алкагында 
өткөрүлгөн изилдөөнүн негизинде жүр-
гүзүлдү.

Бала кезинде Назар таттуу тамактарды 
жасаган адис болгусу келген, бирок, бой 
жеткенде физикалык гана эмес, акыл 
иши менен эмгектенүүнү каалагандыгын 
түшүндү. Ал өзүнүн улуу агасынын жолун 

Назар жөн гана адамдык бакытты 
каалайт – адамдарга пайда алып келүү, 
өзүнө жаккан иш менен алектенүү жана 
ак эмгектен пайда табуу.

жолдоп программист болууну чечти. Про-
граммалоо боюнча иштөөнү каалаганды-
гын жана ал колунан келе тургандыгын 
билди. Бул иш Назарга жагат, анткени, 
програмисттер үйдө иштей алышат. 
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Церебралдык шал оорусу диагнозу коюл-
ган Назар 9-класска чейин үйдө билим 
алышы керек болчу. 10-11-класстарда 
ал мектепке бара баштады, андан кийин 
Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 
университетине тапшырган. Бирок, би-
ринчи курстун аягында дистанттык окууга 
которулган, себеби, экзамендик иштерди 
жазуу түрүндө тапшыруу оор болгон. 

Назар IT Академиянын курстары тууралуу 
бул курста бир жыл мурун окуп бүткөн 
досу Алтынбектен уккан. Назарга анын 
үй-бүлөсү жардам беришкен: агасы аны 
ар күн сайын унаасы менен окууга алып 
барып турган, апасы сабак бүткөнгө чей-
ин күтүп туруп, окуу аяктагандан кийин 
такси менен кайра кетишчү.

Менин окуум 9 айга созулду 
– бул дээрлик кызыктуу өт-
көн бир жылга тете. Мени ме-
нен чогуу окуган балдар мага 
келип, түшүнүксүз болуп 
жаткан нерселер жөнүндө су-
рап тургандары жакчу. Баш-
каларга жардам берүү – бул 
чоң бакыт!

Маалымат программасы

Назар окуган татаал, бирок, ошол эле 
учурда, абдан кызыктуу да болгондугун 
айтат. Курстарга чейин ал программа-
лоону өз алдынча окууга аракет кылып 
көргөн, бирок, насаатчы менен чогуу 
окуу андан да кызыктуу болду. Кай бир 
убактарда кээ бир нерселерди жакшы 
аткарса, айрымдарын аткара албай калып 
жүрдү – программалоодо кээ бир маселе-
лерди аткаруу үчүн убакыт талап кылынат. 
Маселелердин чечилиши өзүнөн-өзү 
мээге келе бербейт. Бул процессти Назар 
поэзия менен салыштырат – эргүү келиши 
керек!

«Менин окуум 9 айга созулду – бул 
дээрлик кызыктуу өткөн бир жылга тете. 
Мени менен чогуу окуган балдар мага 
келип, түшүнүксүз болуп жаткан нерселер 

жөнүндө сурап тургандары жакчу. Баш-
каларга жардам берүү – бул чоң бакыт!» 
- дейт Назар.

IT Академияда окугандан кийин жашоо 
бардык жагынан өзгөрдү. Биринчиден, 
Назар жумуш тапты. Абдан жакшы жу-
муш! Экинчиден, жаш программисттин 
бош убактысы жокко эсе жана зерикпейт. 
Үчүнчүдөн, ал өзүн чоӊ кишидей жана 
ишенимдүүрөөк сезип калды. Өзү үлгү 
болуу менен башка жаштарды да шык-
тандыра алам деп ойлойт. 

Назарга университеттеги окуу IT Акаде-
миядагы окуудан эмнеси менен айыр-
маланат деген «оңтойсуз» суроолорду 
көп беришет. Ал жөн гана эгерде адам 
окугусу келбесе, анда эч кандай айырма 

жок деп жооп берет. Эгерде бир нерсе 
жасасаң, анда аны көңүл коюп жасашың 
керек, ошондо гана өзүңдүн аракетиң-
дин үзүрүн көрөсүң. Университетте дагы, 
академияда дагы өзүнүн жакшы жана 
жетишпеген жактары бар. 

Назар университетте бир жыл окуду жана 
өзүн акылдуураак, өзүнө ишенимдүүрөөк 
болуп баштадым деп эсептейт. Ал жактан 
көптөгөн балдар менен таанышты. 

IT Академиянын жакшы жактары – ма-
териалды жеткиликтүү жана түшүнүктүү 
кылып айтып берүү, окуунун тездиги, 
заманбап технологиялар, сезилээрлик 
жыйынтыктар. Дүйнө бир жерде токтоп 
тура бербейт. Назар дагы жаңы нерсе-
лерди үйрөнгүсү келет, өскүсү келет жана 

Эгерде бир нерсе жасасаң, анда аны көңүл коюп жасашың ке-
рек, ошондо гана өзүңдүн аракетиңдин үзүрүн көрөсүң. 
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замандын шары менен болгусу келет.

Назар өзүнүн үй-бүлөсүнүн да үмүтүн 
актагысы келет, ал дагы башка адамдар 
сыяктуу эле иштей алат, пайда алып келе 
алат жана ак эмгегинен пайда таба алат. 
Апасы ар бир күнү, ал мектепке барганда 
да, андан кийин университетке барганда 
да, кийинчерээк Академияда окуганда да, 
анын жанында дайыма болгон. Ал бала-
сын колдоо үчүн бардык нерселерди жа-
сады, жардам берди жана кам көрдү. Эми, 
апам жөнүндө кам көрүүгө мага убакыт 
келди деп эсептейт Назар. 

Азыркы учурда Назар Business Soft 
компаниясында иштейт, ошол эле учур-
да окуп да жатат: “Өзүмдү Business Soft 
тобунун бир мүчөсү катары сезүү мага 
кубаныч тартуулайт жана бул мен үчүн 
чоң сый-урмат. Мен өзүмдүн жумуш 
берүүчүмдү нааразы кылбоо үчүн бардык 
аракетимди жасайм, абдан тырышам.”

Бул жаш адис үчүн кыйынчылыктар да 
бар, ансыз кызыксыз болмок. Бирок, 
Назар айткандай, кыйынчылыктардан 
коркпош керек, тескерисинче аларды 
жеңүү керек. Ал бир нерсени жакшы жа-
сай албай жатканда, өзүнө ушундай деп 
эскертет.  

Назар өзүнүн планы менен толук 
бөлүшкөн жок,  бирок, бизге ал үчүн баа-
рысы эң сонун болгондо айтып берем деп 
убада кылды: “Мен кыялданганды жакты-
рам, көп нерсе жөнүндө кыялданганды 
жактырам, бирок, көпчүлүк убакта мен 
реалистмин, а менин кыялдарым ишке 
ашырууга мүмкүн боло турган кыялдар. 
Бактылуу болуу үчүн көп нерсенин деле 
кереги жок.”

IT Академия «Сорос-Кыргызстан» Фонду-
нун Маалымат Программасынын колдоо-
су менен түзүлгөн.

Кыйынчылыктар бар, ансыз кызыксыз болмок. Би-
рок, кыйынчылыктардан коркпош керек, тескери-
синче аларды жеңүү керек.

Маалымат программасы



Жылдык отчет - 2018 | «Сорос-Кыргызстан» Фонду«Коомдук саламаттыкты сактоо» программасы74 75



Жылдык отчет - 2018 | «Сорос-Кыргызстан» Фонду«Коомдук саламаттыкты сактоо» программасы76 77

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун «Иш сапар гранттары» программасы жарандардын 
кесиптик жана эксперттик потенциалын жогорулатуу үчүн көмөк көрсөтүүнү максат 
кылып койгон. Фонд профессионалдарга, жарандык активисттерге жана эксперттерге 
кызыккан жана артыкчылык берген программалык багыттары боюнча эл аралык кон-
ференцияларга, семинарларга, форумдарга жана башка иш-чараларга катышууларына 
мүмкүнчүлүк берет.

Мындан сырткары, «Сорос-Кыргызстан» 
Фондунун «Иш сапар гранттары» про-
граммасы тар тармакта иш алып бар-
ган адистердин дагы кесиптик жактан 
өсүүсүнө жардам берет. «Иш сапар грант-
тары» программасынын жардамы менен 
Бегимкулова Айнура, өлкөдөгү жалгыз 
гана офтальмолог-онколог, моквалык 
Гельмгольц атындагы көз оорулары или-
мий изилдөө институтунун офтальмоло-
гиялык онкология бөлүмүндө медицина 
илиминин доктору С.В.Саакяндын жетек-
чилиги астында практикалык тажрыйба 
алууга жана такшалууга мүмкүнчүлүк 
алды. 

2018-жылы Фондго 314 сунуш келип 
түшкөн, алардын баары каралып, алардын 
ичинен 99 кайрылууга колдоо көрсөтүлдү. 
Иш сапар гранттарынан 12 кайрылуучу 
баш тартты. Баш тартуунун негизги себеп-
терине алардын виза ала алышпаганды-
гы, башка каржы булактарынын болушу, 
үй-бүлөлүк абалдары жана эрте сатылып 
алынган билеттер кирет.

2018-жылы гранттын алкагында биринчи 
иш сапар Жанузаков Дастанга берилди. 
Ал Москвада «Студенттердин жана жаш 
окумуштуулардын» сынагына катышып, 
ал жактан биринчи орунду ээледи. 

Топтук жолугушуулар, тажрыйба алмашуу 
боюнча иш сапарлар жана стади-турлар 
кеңири коомдук мааниге ээ милдеттерди 
ишке ашырууну максат кылат. Курамына 
КР Билим берүү жана илим министри 
(Кудайбердиева Г.), Улуттук онкология 
жана гематология борборунун дирек-
тору (Тилеков Э.), балдар үчүн биринчи                    
хоспистин жетекчиси (Аляева Д.), ошон-
дой эле, “Дино” атындагы балдардын 
билим берүү борборунун балдар тобу 
(Келдибекова) кирген делегациянын 
Москвадагы Д. Рогачев атындагы балдар-
дын гематологиялык, онкологиялык жана 
иммунологиялык Улуттук медициналык 
изилдөө борборуна болгон иш сапары 
агартуучулук мүнөздө болуп, Кыргызстан-
да балдар үчүн госпиталдык мектепти 

ачуу максатында тажрыйба алмашууга 
жана дасыккан адистердин ортосунда 
маанилүү байланыштарды түзүүгө мүм-
күнчүлүк берди.  

Ошондой эле, госпиталдык мектептердин 
адистеринин билим алуу жана дасыккан 
адистер менен байланыштарды түзүү 
үчүн Экинчи бүткүл Россиялык конферен-
циясына (эл аралык тажрыйба алмашуу) 
болгон иш сапары дагы колдоого алынды. 
Конференция Москва шаарында өтүп, 
Фонд Кыргызстандан барган эки педагог-
дун катышуусуна колдоо көрсөттү. 

Киевдеги «Impact for Data» аталышын-
дагы семинарга Кыргызстандан барган 
топтун иш сапары «Маалыматтар мекте-
бин» ачууга жардам берген. Мектептин 
ачылышына «Сорос-Кыргызстан» Фон-
дунун башка долбоорлору дагы өбөлгө 
түзгөн, бирок, семинарга катышуу бул 
процесске тикелей таасирин берген. 

http://www.opendata.kg
http://www.opendata.kg


Жылдык отчет - 2018 | «Сорос-Кыргызстан» Фонду78 79Изилдөөгө багытталган гранттык программа

жыйынтыгында, Ольга доктурлар ара-
сында Даун синдрому менен төрөлгөн 
балдардын ата-энелери менен кандай иш 
алып баруу тууралуу маалыматтык-агар-
туучулук иштерди уюштурат. Ошол себеп-
тен ал врачтар жана Даун синдрому бар 
балдардын ата-энелери үчүн сунуштарды 
иштеп чыкты. 

Атай Самыйбек уулу «Жерлерди пайда-
лануу жана курулуш куруу эрежелерин» 
иштеп чыгууга жарандардын катышуусу 
тууралуу маселени изилдөдөн баштаган. 
Ал изилдөөнүн жүрүшүндө жарандардын 
бул нормативдик документ жөнүндө бил-
бей тургандыктарын аныктап, бул темада 
изилдөө жүргүзүү иш жүзүндө мүмкүн 
эместигин билди. Ошентип, изилдөөчүнүн 
алдында жарандар үчүн бул нормативдик 
документтин маанилүүлүгү тууралуу агар-
туучулук иштерин өткөрүү милдети келип 
чыгып, ал анын үстүндө иштөөнү улантты. 
Азыркы учурда Бишкек башкы архи-
тектура мекемеси Бишкекте жерлерди 
пайдалануу жана курулуш куруу эреже-
лерин иштеп чыгып жатат. Бишкек башкы 
архитектура мекемесинин иши менен 
Атай Самыйбек уулунун изилдөөлөрүнүн 
ортосунда байланыш бар экендигин 
так айтуу мүмкүн эмес, ошентсе да, 
шаар жашоочуларынын бул документти                 
талкуулоого кызыкдар экендиги жакшы 
көрсөткүч болуп саналат. 

«Изилдөөчүлүк гранттар» программасы 
коомдук саясатты иштеп чыгууга жана 
өзгөртүүгө багытталган изилдөөчүлөрдүн 
потенциалдарын өнүктүрүүгө колдоо 
көрсөтөт. Программа изилдөөчүлөрдүн, 
жарандык коом уюмдарынын жана 
чечимдерди кабыл алуучу жактардын 
ортосунда өтө активдүү кызматташууну 
колдоону максат кылып койгон.

Убакыттын өтүшү менен коомдо терең 
талдоочулук көндүмдөрү бар көз каран-
дысыз изилдөөчүлөрдүн жеткиликтүү 
саны калыптанаары, алардын биздин 
коомго тиешелүү болгон маанилүү багыт-
тар боюнча талкууларды демилгелөөгө 
жана жүргүзүүгө жөндөмдүү боло турган-
дыгы күтүлүүдө. Эксперттерден, талдоо-
чулардан, академиялык жана жарандык 
коомдордун өкүлдөрүнөн турган көз 
карандысыз изилдөөчүлөр мамлекет 
менен конструктивдүү диалог түзүшүп, 
жүргүзүлгөн изилдөөлөргө жана анали-
тикалык материалдарга таянуу менен 
эффективдүү саясий - башкаруучулук 
чечимдерди иштеп чыгууга өбөлгө түзөт. 

2018-жылы программа сынактын ал-
кагында келип түшкөн жетимиш төрт 
сунуштун ичинен тандалып алынган он 
изилдөөгө колдоо көрсөттү. Изилдөөлөр 
актуалдуу маселелерди талдап, изилдөө 

үчүн жана алар боюнча сунуштар менен 
рекомендацияларды иштеп чыгуу макса-
тында өткөрүлдү. 

Мурун көтөрүлбөгөн же толук камдуу 
изилденбеген маанилүү темаларды 
актуалдаштыруунун үстүндө иштер 
жүргүзүлдү. «Изилдөөчүлүк гранттар» 
программасынын жардамы менен балдар 
онкологиясы темасы боюнча изилдөө 
жүргүзүлдү. Султан Стамбеков – балдар 
онкологу. Ал онкологиялык жардамдын 
балдарга жеткиликтүүлүгү тууралуу ма-
селелерди көтөрүп, бул багытта иштерди 
кантип жакшыртууга боло тургандыгын 
аныктоого аракет жасады. Изилдөөчү 
Кыргызстанда жардамга кайрылуучулар-
дын 75% кеч кайрылыша тургандыгын 
аныктаган. Ал эми, убагында көрсөтүлбө-
гөн жардам балдарды сактап калуу 
мүмкүнчүлүктөрүн азайтат. Султан өзүнүн 
иликтөөсү аркылуу бул маселеге көӊүл 
бурдурууга аракет кылды жана коом ме-
нен адистер арасында абалды жакшыртуу 
боюнча бир катар чараларды көрүүнүн 
маанилүүлүгү тууралуу талкуу жаратууну 
пландаштырууда. 

Ольга Ярова Даун синдрому менен 
төрөлгөн балдардын ата-энелеринин 
абалын изилдеп, алардын жашоолорун-
дагы көйгөйлөрү менен жакшы жактарын 
салыштырып карады жана жардам алуу 
булактарын иликтеп көрдү. Изилдөөнүн 

Расмий статистика боюнча, Кыргызстанда 
180 миӊ ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 
чектелген адам жашайт, анын ичинен 30 
миӊи 18 жашка чейинки балдар болуп 
саналат. Мындай балдар өзгөчө аялуу 

жана коомдон четтетилип калган. Аларды 
бала бакчаларга сейрек алышат, мектеп-
терге каалабастык менен кабыл алышат, 
ал эми алардын жарымынан көбү үйдөн 
сырткары чыгышпайт.

Айыл жерлериндеги ден соолугунун 
мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана 
өспүрүмдөр үчүн жергиликтүү бюджет 
каражаттарынын эсебинен билим 
берүү кызматтарын уюштуруу жана 
камсыз кылуу
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Баарынан да айыл жерлериндеги ден 
соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 
балдарга оорчулук келет, анткени, алар 
социалдык стигмадан сырткары дагы, 
техникалык мүнөздөгү маселелерге көп 
дуушар болушат – атайын транспорттун, 
пандустун жана кармагычтардын жоктугу. 
Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 
балдардын ата-энелери сейрек гана учур-
ларда иштерин толук ташташып, бардык 
убактыларын балдары менен өткөрүшөт. 
Ошондой эле, көпчүлүк үй-бүлөлөр өз 
укуктары жана жеткиликтүү колдоо кыз-
маттары тууралуу биле беришпейт. 

Адилет Наватбеков Ленин айылында 
жашайт. Ал Ленин атындагы жалпы орто 
билим берүү мектебинде экинчи класста 
окуйт. Адилетке өз алдынча басып туруу 
оор жана ал физикалык колдоого муктаж. 
Негизинен анын апасы жанында болот. 

Адилет өз мектебин жакшы көрөт. Анын 
мугалими ага окуусуна гана эмес, клас-
сташтары менен баарлашуусуна да жар-
дам берет. Адилет мектептен келгенден 
кийин туугандары менен жаӊсоолордун 
жана кагаздардын жардамы менен өткөн 
күндөгү таасирлери тууралуу бөлүшөт. Ал 
төрөлгөндөн баштап сүйлөй албайт. «Бир 
жолу ал үйгө келип, карточкалардын жана 
оюнчуктардын жардамы менен бизге жол 
чыракты көрсөтүп берди, анткени, алар 
мектепте жол кыймылынын эрежелери 
тууралуу өтүшкөн экен. Адилет анын ба-
арын бизге сонун түшүндүрүп берди. Ал 
башкалар сыяктуу эле бала» - дейт анын 
апасы. Адилеттин апасы аны сабактар-
да коштоп жүрөт, ошондой эле, танапис 
учурунда да жардам берет. Анын парта-
дан туруусу же ажатканага баруусу үчүн 
ага жардам керек. Атайын кармагычтар 
класстарда да, коридордо да жок. 

Бир нече жылдардан бери ден соолугу-
нун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 
ата-энелеринин «Бала Тилеги» коом-
дук бирикмеси жергиликтүү кеӊештин 
депутаттары менен жолугушууларды 
өткөрүшүп, ата-энелер аларга ден соолу-
гунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 
туш болгон кыйынчылыктары тууралуу 
айтып беришкен жана алардан жардам 
сурашкан. Анткен менен, сүйлөшүүлөр эч 
кандай жыйынтык берген эмес. 

2017-жылы «Бала Тилеги» коомдук би-
рикмеси «Айыл жерлериндеги ден соо-
лугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар 
жана өспүрүмдөр үчүн жергиликтүү 
бюджет каражаттарынын эсебинен билим 
берүү кызматтарын уюштуруу жана кам-
сыз кылуу» деген аталыштагы изилдөөгө 
катышкан. Изилдөө «Сорос – Кыргызстан» 
Фондунун колдоосу менен өткөрүлгөн. 

Ал башкалар сыяктуу эле бала.

Изилдөөгө багытталган гранттык программа

Бул долбоорго катышуу менен, «Бала 
Тилеги» коомдук бирикмеси Ленин айыл 
өкмөтүнүн акыркы 3 жыл аралыгындагы 
бюджетинин чыгаша бөлүгүнө талдоо 
жүргүзө алды. «Бала Тилеги» уюмунун 
өкүлдөрү ачык маалыматтарды (budget.
okmot.kg, minfin.kg) колдонууну, учур-
да иштеп жаткан мыйзамдарга (Кыргыз 
Республикасынын «Мамлекеттик орган-
дарынын жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын карамагында 
турган маалыматтарга жетүү жөнүндө») 
таянып  расмий талаптарды жиберүүнү 
үйрөнүштү. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 
чектелген балдардын ата-энелеринин 
«Бала Тилеги» коомдук бирикмеси өзүнүн 
жеке иликтөөлөрүнүн жыйынтыгында 
коомдук бирикме жайгашкан Ленин 
айыл өкмөтүнүн бюджети Аламүдүн 
районундагы башка айыл өкмөттөргө                 
салыштырганда бир топ чоӊ экендигин 

билишти (2017-жылы айыл өкмөттүн ки-
решеси 40 млн. сомду түзгөн). 

Коомдук бирикме жергиликтүү бюд-
жеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрү 
тууралуу так маалыматтарды алган-
дан кийин жергиликтүү бийлик менен 
ишенимдүүрөөк жана натыйжалуураак 
сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштады. Сүй-
лөшүүлөр, акыры, өз жемиштерин берди. 
2019-жылдын башына карата Адилет 
окуган Ленин атындагы мектептин кори-
дорунун чекелерине жана класстардын 
ичтерине кармагыч тосмолорду орнотуу 
үчүн смета түзүлгөн. Ошондой эле, окутуу 
үчүн балдарды мектепке жеткирип, алып 
келүүнү ишке ашырууга жергиликтүү 
бюджеттен акча каражаты бөлүнгөн. КР 
«Билим берүү жөнүндө» мыйзамынын 
36-беренесине ылайык, балдарды жалпы 
билим берүү уюмдарына жана алардын 

иш жүзүндө жашаган жерлерине жет-
кирүүнү уюштуруу жергиликтүү бийлик 
органдарынын компетенциясына кирет. 

Изилдөөгө катышуу уюмга ден соолугу-
нун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн 
кызматтарды уюштурууга жана камсыз 
кылууга каражаттарды жергиликтүү деӊ-
гээлде бөлүү тууралуу маселени көтөрүп 
чыгуу боюнча стратегияны түзүүгө жар-
дам берди. Ал эми, Аламүдүн районунда 
жашаган Адилет жана башка ден соолу-
гунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар 
үчүн социалдашууга жана билим алууга 
болгон мүмкүнчүлүктөр бир азга да болсо  
көбөйүп калды.

Адилеттин апасы аны сабактарда коштоп жүрөт, ошондой 
эле, танапис учурунда да жардам берет. Анын партадан ту-
руусу же ажатканага баруусу үчүн ага жардам керек. Атайын 
кармагычтар класстарда да, коридордо да жок. 



Жылдык отчет - 2018 | «Сорос-Кыргызстан» Фонду«Коомдук саламаттыкты сактоо» программасы82 83

«Genius Olympiad 2018» - менин жашоом-
догу эң масштабдуу жана өтө чоң иш-ча-
ра болуп калды. Мен биздин топ бул 
олимпиадада катышкан жетимиш төрт 
топтун бири болгонуна сыймыктанам,                                              
өзүбүздүн өлкөнү татыктуу                      
тааныштырганыбызга жана өзүбүздүн 
идеяларыбызды көрсөткөнүбүзгө сый-
мыктанам. Олимпиаданын иши бир нече 
категорияда өттү: искусство, илим, ада-

бият жана робототехника. Биз тандаган 
«Робототехника» категориясы жумушту 
абдан көп талап кылган категория болуп 
саналат. Бир нече жума бою биз өз робот-
торубузду иш сапарга даярдадык. Робот 
кыймыл-аракетти гана көрсөтпөстөн, 
аймакты тазалоо жана таштандыларды 
чыгаруу боюнча да жумуштарды да атка-
руусу керек болчу.

Айсен адамдардын ордуна 
роботтор өтө ыплас 
жумуштарды жасай башташат 
деп ишенет

82 Изилдөөгө багытталган гранттык программа

Өзүбүздүн иштерибизди көп жолу кай-
ра-кайра жасоого жана бөлүктөрүн 
оңдоого туура келди. Ошентип акыры 
олимпиадага эки роботубузду алдык. Би-
рок, бирөө, тилекке каршы, жолдон сынып 
калып, олимпиадада жылып жүрүүчү кран 
формасындагы бир гана роботту көр-
сөтүүгө туура келди.

Сынак беш тур менен өттү. Ар бир тур-
да роботтор үчүн атайын тапшырмалар 
берилип турду. Биз өзүбүздүн маши-
набызды жакшылап көрсөтүп, жюри 
мүчөлөрүнө алардын өзгөчөлүктөрү туу-
ралуу да айтып беришибиз керек болчу. 
«Кайра тирилген» роботубузду көрсөтүп 
жатып мен анын, чындыгында эле, начар 
эмес экендигине ынандым. Ал бардык    

тапшырмаларды аткара алды, ошен-
тип, биздин топ жакшы жыйынтыктарга 
жетиштик - татыктуу 4-орунду 74 өлкөнүн 
ичинен утуп алдык.

Олипиаданын жыйынтыктоочу күнүндө 
мага жана биздин топко ардак грамота-
ларды тапшырышты жана биздин ишти 
инновациялык деп баса белгилешти. 

Олимпиаданын жүрүшүндө ар бир ка-
тегориялар боюнча көрсөтүлгөн топтор-
дон көптөгөн кызыктуу идеяларды жана 
презентацияларды көрдүм. Бул презен-
тациялардын ар бири өлкөнүн ичиндеги 
дагы, сыртындагы дагы экологиялык жана 
айлана-чөйрөдөгү маселелерди чагыл-
дырышты. Бул долбоордо иштөө мага 

өзүмдүн чыгармачылык потенциалымды 
ачууга жана жеке дагы, топто иштөөдө 
дагы өзүмдү жакшылап көрсөтүүмө 
мүмкүндүк берди. Мындан сырткары,    
долбоордун сапаты көпчүлүк убакта 
авторлордун даярдыгынын белгилүү бир 
баштапкы деңгээлинен да көз каранды 
экендигин түшүндүм.

Албетте, бир жолку катышуу жеке өсүү 
үчүн жетишсиз болуп саналат, ошол 
себептен, мен мындан ары дагы ушул 
сыяктуу эл аралык ири олимпиадаларга 
катышууга, өзүмдүн билимимди терең-
детүүгө жана робототехника гана эмес, 
башка тармактарда дагы тажрыйба жана 
практикалык көндүмдөрдү топтоого 
аракет кылам. Ошондой эле, мен кийин-

Бул долбоордо иштөө мага өзүмдүн чыгармачы-
лык потенциалымды ачууга жана жеке дагы, топто 
иштөөдө дагы өзүмдү жакшылап көрсөтүүмө мүм-
күндүк берди.
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ки жылы дагы «Genius» олимпиадасына 
кайрадан катышууга аракет кылып көрөм. 
Мен эми тажрыйбалуу болуп калдым да.

Менде өзүмдүн роботумду жакшыртуу 
жана анын айлана-чөйрөнү тазалоо бо-
юнча функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн 
иш жүзүндө колдонуу боюнча идеялар 
бар. Олимпиадага катышуу экология 
маселесине жаңыча көз караш менен 
кароого мүмкүндүк берди. Үйгө кайтып 
келгенден кийин өзүмдүн мектебимде 
айлана-чөйрөнүн тазалыгы үчүн күрөшкө 
жигердүү катышууну чечтим.

Анимация жана робототехника боюнча 
өзүмдүн билимимди тереңдетүүнү уланта 
берем, ал эми алган тажрыйбамды жана 
көндүмдөрдү өзүмдүн өлкөмдүн ичинде 
гана эмес, бүткүл дүйнөдөгү экологиялык 
коопсуздук боюнча күрөшкө багыттайм. 
Акылдуу роботту түзүү менен көптөгөн 
адамдарды оор жумуштан бошотуу-
га болот. Андан сырткары, роботторду 
таштандыларды бөлүштүрүүгө, аларды 
кайра иштетүүгө, кир аба жана деңиз 
агымдарын тазалоо үчүн атайын анклав-
дарды түзүүгө, ошондой эле, деңиз жана 
океан тереңдиктерин деңиз калдыкта-
рынан жана таштандыларынан тазалоо 

үчүн колдонууга тартуу мүмкүн. Булардын 
баары жакынкы убактарда иш жүзүнө 
ашырылат деп ишенем. 

Эки жумага жакын мен алыс жана эң со-
нун өлкөдө – бала чагыман бери кыялда-
нып жүргөн өлкөдө болуп келдим. Гений-
лердин олимпиадасы өткөрүлө турганын, 
өзгөчө, экология маселелери боюнча 
боло тургандыгын укканда, мен дароо 
эле ага катышууну кааладым. Мен өзүм 
анимацияга кызыккандыктан, бирин-
чи идеям анимация чөйрөсүндө болду. 
Бирок, анимация боюнча ишимди жи-
берүүгө кечигип калдым. Ошол себептен, 
информатика мугалимим менен бирге 
«Робототехника» категориясы боюнча ка-
тышууну чечтик. Бул чечимиме өкүнбөйм. 
Олимпиаданын өзү Онтарио дарыясынын 
жээгинде жайгашкан, укмуштуудай кооз 
Освего шаарында өттү. Освего шаарында 
биз барган жерлердин баары жыйнактуу 
жана кооз экен. 

Олимпиаданын программасы боюн-
ча мазмундуу презентациялар жана          
докладдар өтө көп болду. Андан сыртка-
ры, ар түрдүү көӊүл ачуу жана иш сапар 
программаларына жык толду. Албетте, 
мага атактуу Ниагара шаркыратмасына 

барганым эсимде калды, ал мага эстен 
кеткис таасир калтырды. Эгерде, Амери-
кага болгон сапар жакты деп айтсам, анда 
ал жетишсиз болот. Бул иш сапар менин 
мээмди «ачып койду» десем болот. Мен 
көп нерсени көрдүм, көп нерсени уктум, 
мен аз жерден маалыматтардын көптү-
гүнө «көмүлүп кала жаздадым», ал эми, 
эң башкысы – мен эң жакшы адамдар 
менен тааныштым.

Освегодогу олимпиададан сырткары, биз 
Американын беш штатында болдук, Нью-
Йорк, Вашингтон, Бостон жана Лос-Ан-
джелес шаарларына бардык, белгилүү 
MIT жана Гарвард университеттеринде 
болдук, Ак Үйдү, Капитолийди жана Гол-
ливуддагы «Жылдыздар аллеясын» да 
көрдүк.

Америка мага өзүнү тазалыгы жана 
жөнөкөйлүгү менен жакты, ал жакта 
адамдар да жакшы экен. Алар өзүнүн 
өлкөсүнө жакшы мамиле жасай турган-
дыктарын жана өз жаратылышын абдан 
этияттык менен коргой тургандыктарын 
баамдадым. Биз дагы өзүбүздүн өл-
көбүзгө ушундай этияттык менен мамиле 
кылуубузду каалайт элем.

Изилдөөгө багытталган гранттык программа

Москвадагы Д. Рогачев атындагы бал-
дардын гематологиялык, онкологиялык 
жана иммунологиялык Улуттук медици-
налык изилдөө борборундагы (УМИБ) 
госпиталдык мектепке болгон иш сапа-

рыбыздын алкагында Рогачев атындагы 
УМИБ менен КР Билим берүү жана илим 
министрлигинин ортосунда Кызматташык 
тууралуу келишимге кол коюлду. 

Билим берүү онкологиялык 
жактан жабыркаган балдарды 
медициналык-социалдык жактан 
калыбына келтирүү үчүн эң 
маанилүү компонент болуп 
саналат” - деп эсептейт Динара 
Аляева.
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Келишимге кол коюуга Рогачев атында-
гы БГОИ УМИБдин директору, академик 
Румянцев А.Г, «Окуйбуз&Билебиз» дол-
боорунун жетекчиси, PhD (философия 
илимдеринин доктору) Шариков С.В. жана 
КР Билим берүү жана илим министри                                                         
Кудайбердиева Г. катышышты. Доку-
ментке ылайык, “Окуйбуз&Билебиз”                                           
(Москва) инновациялык билим 
берүүчүлүк аянтчанын түзүүчүлөрү ка-
туу ооруп, узак мөөнөткө дарыланууда 
жүргөн балдардын билим алуулары үчүн 
шарттарды түзүүгө ар тараптуу усул-
дук колдоо көрсөтүшөт. Бул долбоорго                     
“Окуйбуз&Билебиз - Кыргызстан” деген 
ат коюлду. Госпиталдык мектепте окутуу 
катуу ооруп, узак мөөнөткө дарыланууда 
жүргөн балдардын билим алууга болгон 

укуктарын камсыз кылууга мүмкүндүк 
берет. 

Академиялык жана мектепке чейин-
ки билим берүү онкологиялык жактан 
жабыркаган балдарды ар тараптуу ме-
дициналык-социалдык жактан калыбы-
на келтирүүдө эң маанилүү компонент 
болуп эсептелет. Бишкекте балдардын 
онкологиялык борборунун жаңы куру-
луп жаткан имаратында госпиталдык 
мектеп үчүн класстар бөлүнүп берилет. 
КР Билим берүү жана илим министрлиги 
госпиталдык мектептин мугалимдерине 
бюджеттен каражат бөлүү үчүн  каржы-
лык эсептөөлөрдү жүргүздү. Ушул жылы 
жайында госпиталдык мектепке кадрлар 
жана анын жабдууларынын техника-

лык долбоору даярдалат. Ошондой эле, 
долбоордун алкагында мектепке чейинки 
билим берүүгө да көӊүл бурулат, анткени 
бул категориядагы бейтаптардын саны 
көбүрөөк болуп саналат. 

Делегация менен чогуу КР Улуттук онко-
логия жана гематология борборунун бал-
дар бөлүмүнүн мектепке чейинки балдар 
менен иш алып барган “Дино” балдар 
билим берүү борборунун өкүлдөрү да 
барышты. Кыргызстандан барган делега-
циянын курамында “Жардам берүү оӊой” 
коомдук фондунун директору Аляева Д., 
“Дино” балдар билим берүү борборунун 
директору Кельдибекова Л., мектепке 
чейинки сабактардын мугалимдери Шма-
люк Г., жана Редина Е. болушту.

Госпиталдык мектепте окутуу катуу ооруп, узак мөөнөткө да-
рыланууда жүргөн балдардын билим алууга болгон укукта-
рын камсыз кылууга мүмкүндүк берет. 

Изилдөөгө багытталган гранттык программа
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