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Киришүү

Дарыгерлер жана саламаттык сактоо секторлору менен иштөөдөн тышкары, 

биз ошондой эле өз ара көмөктөшүү жана колдоо боюнча жарандык 

демилгелерди колдоо аркылуу, жарандык тилектештик демилгесин ишке 

киргиздик. Бул иш жөнүдө кененирээк биздин отчеттон биле аласыздар.

Урматтуу достор,

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун ишине кызыкканыңыздар үчүн терең 

ыраазычылык билдирем. Бул отчет биздин өлкө үчүн эле эмес, дүйнө жүзү үчүн 

дагы абдан оор бир мезгилдердеги Фонддун ишин чагылдырат. Бул жыл 

биздин өлкөбүздө көптөгөн системалуу көйгөйлөрдү ачкан абдан өзгөчө жыл 

болду, ошону менен бирге бул жыл – жарандык лидерликтин жылы болду.

«Сорос-Кыргызстан» Фонду гуманитардык уюм болуп саналбайт, 

гуманитардык каатчылык көйгөйлөрү менен алектенбейбиз, бирок 2020-

жылы четте карап тура алган жокпуз. Фонддун биринчи чечими 

программалардын ресурстарын COVID-19 менен күрөшүү үчүн дарыгерлерди 

жеке коргонуу каражаттары, техника жана дарылар менен камсыздоого буруу 

болду.

Биздин алгачкы киришүүбүздүн бири болуп, 118 тынымсыз байланышын түзүү 

болду. Натыйжалуу коммуникацияны жөнгө салуу – бул калктын 

кооптонууларын жок кылуу жана вирус жөнүндө коомчулукка маалымдоо 

үчүн негизги стратегиялык кадамдардын бири. Биздин максатыбыз элге 

аралыктан консультация алууга мүмкүнчүлүк берүү, мындай учурда 

инфекцияны жайылтуунун очогуна айланышы мүмкүн болгон үй-бүлөлүк 

медицина борборлоруна жана госпиталдарга массалык барууларга жол 

бербөө керек болчу. Маалыматтык жана техникалык колдоодон сырткары, 

Фонддун өнөктөштөрү дарыгерлерге психологиялык жардам боюнча 

кызматтардын толук сериясын көрсөтүштү. 

Мен «Сорос-Кыргызстан» Фондунун кызматкерлерине, биздин өнөктөштөргө, 

ыктыярчыларга алардын каармандыктары үчүн абдан зор ыраазычылыгымды 

билдирем. Сиздер менен иштөө жана кызматташуу чоң сыймык.

Башында биздин Фонддун 2020-жылга каралган планына кирбеген абдан көп 

иштер аткарылды. Мен биздин кызматкерлердин ыктыярчылардын бүтүндөй 

топторун колдоо менен, лидердик позицияга өтүп, жоопкерчиликти өздөрүнө 

алганын сыймыктануу менен белгилегим келет. 

Аралыктан билим берүү маселеси артыкчылыктардын бири болуп калганы 

белгилүү. Билим берүү программасы Кыргыз Республикасынын Билим берүү 

жана илим министрлигинин мектептерде кенже жана орто балдар үчүн 

видеосабактардын серияларын түзүү жөнүндө суроо-талабына колдоо 

көрсөттү. Албетте, бул киришүү көйгөйдү толугу менен чече алган жок, бирок 

каатчылык шарттарында балдардын билимге жеткиликтүүлүгүн кандай 

болбосун сактап калуудагы аргасыз чаралардын бири болду. 

Биз COVID-19 жана анын кесепеттери менен күрөшүүгө кошумча 

каражаттарды тартуу боюнча аябагандай чоң иштерди жүргүздүк. 

Жалпысынан 2020-жылы Ачык коом Фонддорунун резервдик ресурстарынан 

1,5 млн АКШ долларын тарттык жана биздин жеке салымдарыбызды эсепке 

алуу менен, «Сорос-Кыргызстан» Фонду пандемия жана анын кесепеттери 

менен күрөшүүдө Өзгөчө фонддун алкагында 1,8 млн АКШ долларын 

жумшады. 

Урматтоо менен,
Шамиль Ибрагимов
«Сорос-Кыргызстан» Фондунун 
Аткаруучу директору
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2020-ЖЫЛ ФОНДДУН ЖАЛПЫ БЮДЖЕТИ

$4 763 333

Гранттар 
53,74%  
$2 559 775

Операциялык долбоорлор 
34,46% 
$1 641 582

Коомдук саламаттык сактоо
$1 922 115

Укуктук программа
$804 478

ЖМКларды өнүктүрүү программасы
$496 761

Билим берүү программасы
$452 316

Маалыматтык программа
$283 470

«Жарандык катышуу» программасы
$135 834

Изилдөө гранттары жана Искусство 
жаатындагы демилгелер
$106 383

Административдик чыгашалар 
11,80% 
$561 976 

2020-жылы Фонд Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине 24,9 млн сомдон ашык которду (КР Социалдык фондго чегерүүлөр, киреше жана башка 

салыктар). Фонддун ишмердиги үчүн өлкөгө 26 жылдын ичинде 107,4 млн АКШ доллары акысыз келип түшкөн.

2020-жылы «Сорос-Кыргызстан» Фондунун ишмердиги Ачык коом институту (Нью-Йорк) жана UNDP тарабынан каржыланды.
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COVID-19 эпидемиясы менен күрөшүү үчүн Кыргызстанга 

«Сорос-Кыргызстан» Фонду 

тарткан.

$1 827 814 
БЮДЖЕТ 

Жылдык отчет – 2020-жыл | «Сорос-Кыргызстан» Фонду

COVID-19 менен күрөшүү үчүн каражаттар программанын бюджетинен бөлүнгөн:

«Жарандык 

катышуу» 

программасы

Укуктук 

программа

ЖМКларды 

өнүктүрүү 

программасы

Билим берүү 

программасы

Маалыматтык 

программа

$1 827 814

Коомдук саламаттык 

сактоо

$1 120 489 $287 005 $133 176

$209 231 $40 000 $37 913

2020-жылдын башталышында дүйнө жүзү боюнча коронавирус инфекциясынын тез жайылышы 

мындай каатчылык кырдаалдарда мамлекеттик органдар сыяктуу эле эл аралык өнөктөштөр, жарандык 

уюмдар жана өлкөнүн ар бир жараны тарабынан массалык жугузууну алдын алууга багытталган 

токтоосуз жооп кайтаруу жана иштерди күчөтүү абдан маанилүү экендигин көрсөттү. «Сорос-

Кыргызстан» Фонду (СКФ) ар бир адамдын өмүрү коркунучта турган учурда тез жооп кайтаруу үчүн 

ресурстарды мобилизациялады.

2020-жылдын 19-мартында Кыргызстанда коронавирусту жугузган алгачкы эки учур аныкталгандан 

кийинки күнү СКФ COVID-19 жайылышы менен күрөшүүгө токтоосуз чараларды көрүүгө мамлекеттик 

түзүмдөрдү жана жарандык уюмдарды күчтөндүрүү жана Кыргызстанда эпидемиянын терс 

кесепеттерин азайтуу үчүн алгачкы 100 000 АКШ доллар бюджети менен Өзгөчө фондду (ӨФ) түзгөн.

 

«Биз өтө шашылыш жооп беришибиз керек болду, анткени инфекциянын жайылуу 

тобокелдиги абдан жогору болчу жана биринчи кезекте биз Фонддун программасынын 

каражаттарын пайдаландык, бирок ал абдан аз болчу, ошондуктан биз өлкөгө Ачык коом 

фондунун резервдик бюджетинен акча тартууну активдүү баштадык» – Шамиль Ибрагимов, 

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун аткаруучу директору.
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«Сорос-Кыргызстан» Фонду улуттук деӊгээлде калкка өзүн диагностикалоо боюнча 
118 тынымсыз байланышты психологиялык жардам көрсөтүү боюнча колл- жана 
борборду түзүү менен техникалык жана финансылык колдоо көрсөттү.

118 номерине акысыз чалуу менен, жаран түздөн-түз телефон менен жана өзүн сезүүсү 
тууралуу атайын иштелип чыккан сурамжылоону толтуруу аркылуу толук медициналык 
консультация алуу мүмкүнчүлүгүн алышты. Инфекцияны жеринде аныктоо коркунучу 
учурларында дарыгер, эпидемиолог жана лаборант курамында мобилдик дарыгерлер 
бригадасы тез жетип барып жатышты. 

«118 байланышынын маанилүүлүгү КР Саламаттык сактоо министрлигине, 

областтык жана шаардык администрацияларга коронавирус менен ооруган 

бейтаптарга консультация берүү боюнча күнү-түнү байланышты ачууга кыска 

мөөнөттө жардам берүү зарылдыгы болду. Анын негизги максаты бейтаптардын 

абалын баалоо, бөлүштүрүү, саламаттык сактоо уюмдарына жана ПЧР-тест 

тапшырууга кайра жөнөтүү болду. 118 байланышы жеӊил ооруган оорулууларды үйдө 

калууну жана обочолонууну сунуштоо менен бөлүштүрүүнү жүргүздү. Ошентип, 

тынымсыз байланыш ҮМБ жеке кайрылууларды жөнгө салды, анын натыйжасында 

COVID-19 жайылуу ылдамдыгы төмөндөдү. 180 000 ашык жаран консультация 

алышты», – Айбек Мукамбетов, «Сорос-Кыргызстан» Фонду «Коомдук саламаттык 

сактоо» программасынын директору.

СКФ Оксфорд университетинин окумуштуулар тобу менен биргеликте КР Өкмөтү үчүн 

сунуштары менен Кыргызстанда коронавирус инфекциясынын жайылышын 

моделдештирүү жана болжолдоо менен эки этаптуу изилдөөнү дагы 

демилгелеген. Андан ары жогоруда көрсөтүлгөн топтун эксперттеринин катышуусунда 

СКФ кызматкерлери Ысык-Көл областынын губернаторунун суроо-талабы боюнча 

кылдат изилдөө жүргүзүү жана ФАП, ҮМБ, аймактык ооруканаларды жана Каракол 

шаарындагы областтык бириккен оорукананы кошуп, саламаттык сактоо 

мекемелеринин медицина кызматкерлерин интенсивдүү окутуу жолу менен Ысык-Көл 

областына техникалык жана концультациялык жардам көрсөтүштү. 

Саламаттык сактоо системасын колдоо жөнүндө толугураак «Коомдук саламаттык 

сактоо» программасынын отчетунан таанышууга болот.

ГУМАНИТАРДЫК ЖАРДАМ ЖАНА САЛАМАТТЫК 

САКТОО ЧӨЙРӨСҮН КОЛДОО

Бишкек шаарынын мобилдик дарыгерлер бригадасы (жеке коргоочу каражат);

Бишкек медициналык тез жардам станциясы (жеке коргоочу каражат);

КР Билим берүү жана илим министрлиги (жеке коргоочу каражат);

Эпидемия мезгилинде тартылган каражаттардын эсебинен жана СКФнын 

кызматкерлеринин консультация берүү жана координациялык колдоосунда жеке 

коргоочу каражат (СИЗ) (илдетке каршы коргоочу миӊ костюм, коргоочу беткаптар, 

бир жолу колдонулуучу колкаптар, бутка кийүүчү каптар, антисептиктер) 

медициналык жабдуулар (өпкөнү жасалма дем алдыруучу бир аппарат, дем 

алдыруучу концентраттар жана компьютерлер) жана медициналык каражаттар 

түрүндө гуманитардык жардамды (COVID-19 симптордорун дарылоодо 23 таӊгак абдан 

маанилүү дарыларды – «Гепарин», «Клексан» жана «Цефепим») төмөнкү уюмдар 

алышты:

Республикалык инфекциялык клиникалык оорукана (өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппарат 
жана жеке коргоочу каражат);

КР Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги (жеке коргоочу каражат);

Бишкек шаарынын мэриясына караштуу саламаттык сактоо башкармалыгы борбору (жеке 
коргоочу каражат);

Акыйкатчы Институту (жеке коргоочу каражат);

Жазалардын алдын алуу боюнча улуттук борбор (жеке коргоочу каражат);

Онкология жана гематология улуттук борбору (жеке коргоочу каражат);

КР ИИМ жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгы (ЖКККББ) 
(жеке коргоочу каражат);

КР Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы (ЖАМК) (жеке коргоочу каражат);

Өзгөчө абал (ӨА) режими жарыяланганга чейин аз убакыт мурда «Сорос-Кыргызстан» 
Фонду өлкөгө тез режимде республика боюнча COVID-19 симптомдорун аныктоо жана 
вирустан коргонуу методу менен  үй-бүлөлүк медицина борборунун (ҮМБ)
дарыгерлерин окутууну демилгелеген жана финансылык жактан колдоого алган. ҮМБ 
мурда коронавирус менен кездешпеген дарыгерлеринин көпчүлүгү алган билимдери 
менен өздөрүнүн кесиптештери менен бөлүшүү үчүн онлайн жана офлайн 
режимдеринде тездетилген тренингдерден өтүштү, бейтаптардан COVID-19 
симтомдорду аныктоодо андан аркы аракеттер тууралуу КР Саламаттык сактоо 
министрлигинин адистеринен нускаманы алышты.

Областтык бирикке ооруканалар (Талас, Жалал-Абад, Ош, Баткен, Нарын, Чүй, Ысык-Көл) (дары 
каражаттары). 

Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды өнүктүрүү үчүн улуттук тармак (КР МКЮЖ) (жеке 
коргоочу каражат жана компьютердик жабдуу);

КММАнын госпиталы (жеке коргоочу каражат жана дем алдыруучу концентраторлор);
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Аралыктан психологиялык жана психотерапевтикалык консультация берүүнүн 

концепциясы Бишкек жана Ош шаарларында уюмдарда жана эки колл-борборлорунда 

кызыкдар жарандардын акысыз чалууларын кабыл алуучу жана аларга психологиялык 

консультацияларды берүүчү окутулган адистер тарабынан өнүгүүгө карай бет алды. 

Долбоор онлайн режимде калкка, анын ичинде алыскы райондорго акысыз 

психологиялык жардам көрсөтө алган, ошондой эле дарыгерлерди жана башка 

мамлекеттик түзүмдөрдүн кызматкерлерин чыӊалуудан арылтууга көмөктөшкөн «Үй-

бүлө жана коом» КБ тарабынан ишке ашырылды.

Өзгөчө фоддун ресурстарынан психологиялык саламаттык жаатындагы 12 адисти 

окутууга, ошондой эле эки колл-борбордун жабдуусуна каражаттар бөлүнүп берилди: 

Бишкек шаарынын Республикалык психикалык саламаттык сактоо борборуна жана Ош 

шаарынын психиатрикалык борборуна.

Ошондой эле «Сорос-Кыргызстан» Фонду коронавирус жөнүндө жалган маалымат 

таратуу фейк жаӊылыктар менен күрөшүү максатында илимий негизделген 

маалыматты жайылтууга багытталган материалдарды түзүүгө жергиликтүү 

медиауюмдарга колдоо көрсөттү. Медиа өнөктөштөрдү тандоо өлкөнүн ар түрдүү 

региондорун камтуу жана кыргыз тилдүү ЖМКларга артыкчылык берүү менен 

географиялык жана лингвистикалык негизде жүзөгө ашырылды.

Пандемия учурунда калкка психологиялык колдоо көрсөтүүнүн негизги максаты – 

COVID-19 ар түрдүү кесепеттеринен улам (дарылануу кыйынчылыгы, жумушсуздук, 

обочолонуудан улам үй-бүлөдөгү зомбулуктун өсүшү, аралыктан окутуу көйгөйлөрү 

жана башка) COVID-19 жугузуу менен коомдогу шылдыӊдоого жана басмырлоону 

кошуп алганда жабыр тарткан жарандарды колдоо.

ЖМК КОЛДОО ЖАНА КАЛККА ПСИХОЛОГИЯЛЫК 

КОЛДОО КӨРСӨТҮҮ

Каатчылык мезгилде калкты мобилдештирүүдө жана бириктирүүдө «Сорос-

Кыргызстан» Фондунун  чоӊ роль ойноду, ал оор Жарандык тилектештик демилгеси

мезгилде жарандык өз ара жардамдашууну жана өз ара куткарууну бекемдөө үчүн 

ишке киргизилген. Бул демилгенин жардамы менен Кыргызстандын бардык 

областтарында жарандык тилектештик жана өз ара жардамдашуу боюнча 24 долбоор 

колдоого алынган, 25 000 ашык адам ыктыярчы топторунан жана жарандык 

активисттерден жардамдарды алышты.

Билим берүү чөйрөсү дагы көӊүл тышында калган жок: аралыктан окутуунун алгачкы 

жумасында СКФ КР Билим берүү жана илим министрлигине жалпы билим берүүчү 

мектептердин окуучулары үчүн видеосабактарды тартууга, коргоочу беткаптарды жана 

антисептиктерди, ошондой эле окуучулар үчүн телесабактарды тартууга катышкан 223 

педагогдорго сыйакы берүү менен жардам көрсөттү. Мындан тышкары, жаӊы окуу 

жылынын башталышында 30 жакын мугалимди жана беш методистти тартуу менен 5-

11-класстын тил предметтери боюнча видеосабактарды тартууга финансылык жардам 

көрсөтүлдү.

Бул максатта СКФ өнөктөштөрү Step2Success коомдук фонду жана Программалык 

камсыздоону жана кызматтарды иштеп чыгуучулар кыргыз ассоциациясы (ПККИКА) IT 

көндүмдөрү боюнча кыргыз тилинде жалпы жети курс иштеп чыгышты. Бул курстар «IT-

факультеттери» катары алты пилоттук КТУ ишке ашырылды. Кесиптик колледждерде IT 

курстарын киргизүүдөн жана IT-адистерин онлайн-окутууну өнүктүрүүдөн тышкары, 

СКФнын колдоосунда негизинен экспорт менен иштеген КР жогорку технологиялар 

паркы биздин мекендештерди онлайн-жумушка орноштуруу уюмдары үчүн аянтча 

болот.

IT жаатында кесиптик билим берүүнү өнүктүрүү аркылуу жаштар үчүн жумушка 

орноштуруунун жаӊы мүмкүнчүлүктөрүн түзүү боюнча мурдараак ишке киргизилген 

СКФнын демилгеси COVID-19 улам катуу жабыркады. Ошол эле учурда мугалимдердин 

жана студенттердин IT-технологиясын пайдаланууга тездик менен өтүшү бул багытты 

өнүктүрүү үчүн жаӊы мүмкүнчүлүктөрдү көрсөттү. Кесиптик окуу жайларында IT 

киргизүү региондордогу жаштар үчүн курстарга жол ачат, окутуунун баасын олуттуу 

төмөндөтөт жана жогорку сапаттуу контенттеги студенттердин санынын чексиздигин 

камсыздайт.

ЖАРАНДЫК АКТИВИСТТЕРДИ ЖАНА БИЛИМ БЕРҮҮ 

ЧӨЙРӨСҮН КОЛДОО
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$1 922 115 
БЮДЖЕТ 

*COVID-19 чыгашаларын кошкондо

118 ТЫНЫМСЫЗ БАЙЛАНЫШЫ

8 колл-борбор 

өлкө боюнча  оператор  123

 иштелип чыккан чалуулар 180 544

 мобилдик бригадалардын 13 357
чыгуулары 

МЕДИЦИНА КЫЗМАТКЕРЛЕРИН 

ОКУТУУ

73 тренинг

 медицина кызматкери2 672

 клиникалык ординатор500
COVID-19 боюнча Күзгү мектептин 

3 000 катышуучусу 

МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕЛЕРГЕ ЖАНА РЕСПУБЛИКАНЫН ООРУКАНАЛАРЫНА 

ГУМАНИТАРДЫК ЖАРДАМДАР $413 500 
Жеке коргоочу костюмдар (СИЗ) (илдетке каршы костюмдар, коргоочу беткаптар, бир жолу 

колдонулуучу колкаптар, бутка кийүүчү каптар, антисептиктер), медициналык жабдуулар 

(өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттары, дем алдыруучу концентраторлор, компьютерлер) 

жана дары каражаттары («Гепарин», «Клексан», «Цефепим»)

2020-жылы «Коомдук саламаттык сактоо» программасы COVID-19 эпидемиясы анын саламаттык сактоо 

системасы үчүн жагымсыз болгон кесепеттери менен күрөшүү, ошондой эле аярлуу жана маргиналдашкан 

топтору үчүн базалык медициналык, социалдык жана укуктук кызматтарга жеткиликтүүлүк укуктуулугун 

камсыз кылууда КР Өкмөтүнүн чараларын колдоо боюнча СКФнын иш-чараларын ишке ашырууга бет алышты.

ПСИХИКАЛЫК САЛАМАТТЫК

12 психолог жана психиатр психологиялык консультация берүү көндүмүнө үйрөтүлдү

 жаран COVID-19 менен байланыштуу психологиялык жардам алышты3 654

 медицина кызматкери «COVID-19 жана психикалык саламаттык» темасы боюнча окутулду85

 «кызыл зонадагы» медицина кызматкери эмоционалдык күйүттү профилактикалоо 53
боюнча тренингден өтүштү 

АБАЛДЫ УБАКТЫЛУУ ЖЕӉИЛДЕТҮҮЧҮ ЖАРДАМ

189 медицина кызматкери «COVID-19 жана абалды убактылуу жеӊилдетүүчү жардам» 

темасы боюнча окуудан өтүштү

 бейтап убактылуу жеӊилдетүүчү жардамды үйдөн алышты257

 адам «тынымсыз байланыш» телефону боюнча консультация алышты1 389

ЖАМК МЕНЕН ИШТЕР  

ЖАМКнын кызматкерине инфекциялык контроль маселелери окутулду 250 

 медицина кызматкерине COVID-19 профилактикалоо, диагностикалоо, 125
дарылоо маселелери окутулду

 стационардык мекеме (ТК47, ТК31) COVID-19 карата даярдалды2

13Түзөтүү колониясынын  медико-санитардык бөлүгү COVID-19 карата даярдалды

СИЗОдо  саламаттык сактоо пункту COVID-19 карата даярдалды4

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛАСТЫНДАГЫ ИШТЕР

177 14 500Коомдук саламаттык сактоо комитетинин  катышуучусу үчүн  

адамды камтыган  семинар 28

COVID-19 профилактикалоо боюнча Айылдык саламаттык сактоо комитетинин  мүчөсү 108

жана  айылдын жашоочусу окутулду36 500

Жылдык отчет – 2020-жыл | «Сорос-Кыргызстан» Фонду
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КР КР Саламаттык сактоо министрлиги (КР ССМ), КР Президентинин Аппараты, 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, КММА, Кыргыз мамлекеттк 

медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институту жана 

Швейцария Элчилигинин MER долбоору менен биргеликте тыгыз иштешип, СКФ 2020-

жылдын мартынан сентябрына чейин «COVID-19 өзүн диагностикалоо боюнча 118 

тынымсыз байланышы» аттуу уникалдуу улуттук долбоорду уюштурду жана 46 000 АКШ 

долларында техникалык жана финансылык колдоо көрсөттү. COVID-19 боюнча 

суроолор менен кайрылган 180 000 ашык жаранга квалификацияланган тез медико-

консультациялык көмөк көрсөтүлдү.

Долбоордун максаты КР Саламаттык сактоо министрлигине, жергиликтүү өз алдынча 

баашкаруу органдарына COVID-19га чалдыккан бейтаптарга кыска мөөнөттө 

консультация берүү боюнча күнү-түнү байланышты ачуу жана бейтаптардын абалын 

алгачкы аныктоо жана баалоо боюнча сапаттуу кызматтарды көрсөтүү, ошондой эле 

ПЧР-тест тапшыруу жана эпидемияга каршы иш-чараларды жүргүзүү үчүн мобилдик 

бригададагы бейтаптарды кайра жөнөтүү болчу. Бейтаптар ошондой эле андан ары 

дарылоо жана көзөмөлдөө үчүн өлкөнүн ҮМБ жана стационарларына жөнөтүлдү. 118 

тынымсыз байлынышы БМСЖ деӊгээлинде уюмдарга жеке кайрылуулардын толкунун 

токтотууга чоӊ таасирин тийгизди, анын натыйжасында эпидемиянын жайылуу 

ылдамдыгынын тобокелдиги олуттуу төмөндөдү. «118 тынымсыз байланышы» 2020-

жылдын сентябрында КР ССМге ийгиликтүү долбоор катары өткөрүп берилди жана 

кайра уюштурулуп, азыркы учурда КР калкына бардык саламаттык сактоо маселелери 

боюнча улуттук консультациялык байланыш катары андан ары өнүктүрүү үчүн ПРООН 

тарабынан кошумча каржылануу менен мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке 

ашырылууда.

118 ТЫНЫМСЫЗ БАЙЛАНЫШЫ

СКФ ошондой эле психологиялык билим берүү боюнча ишин жылдын аягына чейин 

социалдык тармактардын жардамы менен жүргүздү: РПСБнын Facebook жана 

Instagram-да аккаунттары активдештирилди, «Психолог kg» Telegram-каналы жана 

«Республиканский центр психического здоровья» YouTube-каналы ишке киргизилди. 

Андан тышкары, «кызыл зонадагы» иштен кийин ыкчам, психологиялык жана 

психотерапевттик жардам көрсөтүүгө муктаж болгон 60тан ашык дарыгерлер үчүн 

онлайн жана офлайн форматтарда топтук жана жеке сабактар аркылуу көмөк 

көрсөтүлдү. Калк үчүн стресс-менеджмент боюнча топтор жана жакындарын жоготкон 

туугандары үчүн топтор уюштурулган.

Бишкек жана Ош шаарларындагы эки колл-борбор менен РПСБнын базасында 

психикалык саламаттык кызматынын кесиптик даярдыктагы, аралыктан психологиялык 

консультация берүү боюнча атайын иштелип чыккан клиникалык протокол боюнча 

окуудан өткөн 12 адиси күн сайын иштеди. Өлкөнүн ар түрдүү региондорунан 

кайрылган 4 000 ашык жаранга бардык психикалык саламаттык маселелери боюнча 

керектүү консультация берилди. Ушул байланыш 2021-жылы да РПСБнын 

каражаттарынын эсебинен ишин улантат.

«Калкка психологиялык көмөк көрсөтүү боюнча тынымсыз байланыш» долбоору СКФ 

тарабынан Кыргызстанда COVID-19 эпидемиясы жайылуунун туу чокусуна жеткен 

мезгилде 2020-жылдын июнунан тартып октябрына чейин КР ССМ, ошондой эле 

Республикалык психикалык саламаттык борбору (РПСБ) менен кызматташтыкта жана 

«Үй-бүлө жана коом» КБ менен өнөктөштүктө COVID-19 эпидемиясына байланыштуу 

жабыр тарткан калкка жана медицина кызматкерлерине аралыктан психологиялык, 

психотерапевттик консультация берүү боюнча улуттук тынымсыз байланышты түзүү 

жана колдоо аркылуу ишке ашырылды.

КАЛККА ПСИХОЛОГИЯЛЫК КӨМӨК КӨРСӨТҮҮ
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КР ССМ жана КР Президентинин Аппаратынын суроо-талабы боюнча Oxford University, 

CoMo Consortium жана «Социалдык өнүктүрүү институту» КФ менен биргеликте СКФ 

«COVID-19 боюнча Think Tank» изилдөөчүлөр жана эксперттер тобунун ишин 

уюштурган жана колдогон, ошондой эле КРда COVID-19 эпидемиясынын өнүгүү 

сценарийин математикалык моделдештирүү боюнча уникалдуу изилдөө жүргүзгөн.

Ошондой эле Өкмөт үчүн ушул алынган моделдештирүүнүн негизинде саламаттык 

сактоо системасынын потенциалын жана эпидемияга каршы чараларды күчөтүү 

боюнча бир катар так иш-чаралар сунушталган. Изилдөөнүн бардык сунуштары 

Республикалык Штабдын бардык өзөктүү чечимдеринин негизине кирди, ал эми Think 

Tank андан ары КР ССМ, КР Өкмөтү, ММКФ жана ЖМКлар менен КР эпидемиологиялык 

кырдаалды талдоо жана эпидемиянын өнүгүү сценарийин моделдештирүүнүн экинчи 

этабын берүү жана өлкөнүн, областтардын, шаарлардын жана ведомстволордун 

деӊгээлинде эпидемияга каршы натыйжалуу чаралар үчүн сунуштарды иштеп чыгууга 

бир нече жолу тартылды.

Изилдөө командасы тарабынан чыӊалуунун орточо деӊгээли менен (ЗА), майдын 

башында ӨА алуу жана орточо олуттуу режимдерди жана чараларды киргизүү менен, 

байланыш жактарды үчүн карантинди, симптомдор жана скрининг учурларында өзүн 

обочолонтууну, колду тазалыгын жана социалдык аралыкты сактоону кошкондо 14 

жума мезгилге сценарий сунушталган.

Натыйжада топтун мүчөлөрү ведомстволор аралык эксперттер тобунун курамына 

киришип, КР СММдин суроо-талабы менен КРда эпидемиологиялык кырдаалды 

талдоого жана КРда COVID-19 эпидемиясы менен күрөшүү боюнча Өкмөттүн иш-

аракеттер планынын иш-чараларын ишке ашырууга, ошондой эле 2021-жылга COVID-

19 кайра жаӊы тутанышына саламаттык сактоо системасын даярдоо боюнча бир катар 

сунуштарды берүүгө жардам беришти.

Өлкөдө эпидемиянын өнүгүшүнүн бир нече сценарийи Республикалык Штабга, 

Өкмөткө, КР ССМге, жана ММКФга 2020-жылдын апрелинде эле сунушталган. 

Изилдөөнүн натыйжаларынан улам, саламаттык сактоо системасын даярдоо боюнча 

аталган иштерде июндан тартып июлга чейин эпидемиянын туу чокусу мезгилинде 

бейтаптардын агымы өзгөчө ашыкча көп болору болжолдонгон. Ошондой эле 

госпиталдаштырууга жана интенсивдүү кам көрүүгө (өпкөнү жасалма дем алдырууну 

кошуп алганда) муктаж болуп, бирок саламаттык сактоо системасы ашыкча 

жүктөлгөндүгүнө байланыштуу тиешелүү медициналык жардамды ала албагандардын 

арасында өлүмгө жетүүнүн саны олуттуу жогорулашы мүмкүндүгү болжолдонгон (6 000 

адамга чейин).

КЫРГЫЗСТАНДА COVID-19 ЭПИДЕМИЯСЫН 

ИЗИЛДӨӨ

2020-жылдын мартынан тартып СКФ бүткүл республика боюнча БМСЖ деӊгээлинде 

медицина кызматкерлерин ыкчам окутууну колдоо боюнча КР СММ суроо-талабын 

колдоого алды. Бардыгы жети областта 73 тренинг өткөрүлүп, 2 672 медицина 

кызматкери тартылды. Тренингдердин максаты «Профилактикалоо, клиникалык-

диагностикалык иш-чаралар жана COVID-19 менен бейтаптар кайрылган учурда 

медицина кызматкерлеринин иш-аракеттеринин алгоритми» деген темада БМСЖ 

медицина кызматкерлерин окутуу болчу. Онлайн жана офлайн режимдеринде 

тездетилген тренингдерден өткөн медицина кызматкерлери КР ССМ адистери 

тарабынан бардык региондорго «улантуу методу менен» окутууну андан ары жүргүзүү 

бюнча нускаманы алышты.

Ысык-Көл областынын губернаторунун жана КР ССМдин суроо-талабы боюнча СКФ 

эпидемиолог, рентгенотологду, жугуштуу ооруларды аныктоочуну, реаниматологду 

жана жүрөк дарыгерин, функционалдык диагностика боюнча адистерди жана 

жугуштуу ооруларды көзөмөл кылуучу адистерди кошкондо, клиницисттерден жана 

изилдөөчүлөрдөн турган жарандык демилгелүү эксперттер тобун ишке тартты. Топ 

кырдаалды талдоо жана баалоо, ошондой эле COVID-19 эпидемиясынын күз-кыш 

мезгилине даярдыгына жардам берүү максатында областтагы бардык негизги 

саламаттык сактоо мекемелерине барды. Топ Ысык-Көл областынын бардык салматтык 

сактоо мекемелерин кылдат изилдөө жана 120дан ашык медиктерди интенсивдүү 

окутуу жолу менен эпидемияга каршы күрөшүүдөгү толук масштабдуу илимий-

практикалык ыкманы пайдалануу аркылуу Ысык-Көл областына техникалык жана 

консультациялык колдоо көрсөттү.

Ошону менен бирге, СКФ OSF PHP, AAF жана «Ачык медициналык коомчулук» КБ менен 

биргеликте Баткен, Талас жана Ат-Башы шаарларында Талас областтык бириккен 

ооруканасынын жана ҮМБнын медицина кызматкерлери үчүн COVID-19 боюнча бир 

катары практикалык көчмө тренингдерди демилгеледи жана өткөрдү. Тренингдер 

2021-жылы дагы өткөрүлөт.

Андан тышкары,  СКФ COVID-19 эпидемиясынын шартында медицина 

кызматкерлеринин эмгек укуктарын коргоо жана алгачкы диагностикалоо, дарылоо 

жана калыбына келтирүү кызматтарына жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн 

медицина кызматкерлерин ишке тартууга «Демократия жана жарандык коом үчүн 

коалициясын» жана «Ачык медициналык коом» коомдук бирикмесин колдоду.

COVID-19 БОЮНЧА МЕДИЦИНА КЫЗМАТКЕРЛЕРИН 

ОКУТУУ



Эпидемия мезгилинде Өзгөчө фонддун тартылган каражаттарынын эсебинен жана 

кызматкерлердин консультациялык жана координациялык колдоосу менен, СКФ КР 

ССМге, бардык областтардагы саламаттык сактоо уюмдарына, Бишкек шаарынын 

шаардык саламаттык сактоо башкармалыгына, ЖАМКга, Эмгек жана социалдык 

өнүктүрүү министрлигине, КР Прокуратурасына, ИИМге, Акыйкатчы Институтуна жана 

КР Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго жеке коргонуу каражаттары 

(СИЗ) (илдетке каршы коргоочу костюмдар, коргоочу беткаптар, бир жолу 

колдонулуучу колкаптар, бутка кийүүчү каптар, антисептиктер), медициналык 

жабдуулар (өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттар, дем алдыруучу 

концентраторлор, компьютерлер), ошондой COVID-19 дарылоо үчүн абдан керектүү 

дары каражатттары («Гепарин», «Клексан», «Цефепим»). түрүндө гуманитардык жардам 

берди.

ЖЕКЕ КОРГОНУУ КАРАЖАТТАРЫН (СИЗ), 

МЕДИЦИНАЛЫК ЖАБДУУЛАРДЫ ЖАНА 

ДАРЫЛАРДЫ БЕРҮҮ

Июндун аягында өлкөдө коронавирус эпидемиясы тутанып турганда COVID-19га 

чалдыккан бейтаптарды дарылоо үчүн КММА госпиталын ачуу боюнча демилге ыкчам 

тартипте колдоого алынган. Бир катар уюмдар, медик-ыктыярчылар, жеке жактар, 

КММА бүтүрүүчүлөрү жана кызматкерлери бул демилгени ишке ашырууда техникалык 

жана финансылык көмөк көрсөтүштү. Госпиталдын базасында COVID-19 чалдыккан 

бейтаптарды диагностикалоо, дарылоо жана калыбына келтирүү боюнча эксперттер 

жана адистер тобу түзүлгөн.

СКФ жалпы суммасы 44 000 ашык АКШ долларында дарыгерлер үчүн 1 120 комплект 

жеке коргонуу каражаттарын жана КММУ Госпиталына 10 литр көлөмдөгү 10 дем 

алдыруучу концентраторду 2000 ийнеси менен өткөрүп берди, анын ичинен 1 250 АКШ 

доллары Фонддун жеке кызматкерлеринен чогултулду.

COVID-19га ЧАЛДЫККАН БЕЙТАПТАР ҮЧҮН КММА 

КЛИНИКАСЫН ИШКЕ КИРГИЗҮҮ

СКФ ишинин багыттарынын алкагында ВИЧти профлактикалоо жана залалдарын 

төмөндөтүү программасына карата укуктук тоскоолдуктарды жок кылуу боюнча, 

ошондой эле 2020-жылы калктын аярлуу жана маргиналдашкан топторуна көчө 

юристтери тарабынан укуктук көмөк көрсөтүлдү. Жардам үзгүлтүксүз консультация 

берүү, кардарларды мамлекеттик мекемелерге жана укук коргоо органдарына коштоп 

баруу, социалдык жардам алууга көмөктөшүү жана башка түрдө көрсөтүлдү. Андан 

тышкары, КР ЖК, КР Президентинин Аппараты, ошондой эле КР Мамлекеттик кадр 

кызматынын базасында даярдоодон өткөн бардык жактар үчүн адам укуктары, ВИЧти 

профилактикалоо жана ВИЧти профилактикалоо боюнча программаны натыйжалуу 

ишке ашыруу маселелери боюнча окуу модулу киргизилди.

КАЛКТЫН АЯРЛУУ КАТМАРЫНА 

ЖАРДАМ
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2020-жылы Укуктук программанын ишмердиги кабыл алынган жазыктык-укуктук мыйзамдарды 

турукташтырууга, укук колдонуу практикасын жакшыртууга, ошондой эле сот адилеттигине 

жеткиликтүүлүктү жана жазыктык сот өндүрүшүндөгү квалификацияланган юридикалык жардамдын сапатын 

жакшыртууга багытталган. Реформанын кезектеги бул жылы жаӊы жазыктык-укуктук системага ылайык 

мамлекеттик органдарды уюштуруучу модернизациялоого таасир этти.$804 478 
БЮДЖЕТ 

*COVID-19 карата чыгашаларды кошкондо

Эксперттик жумушчу топтун мүчөлөрүнүн катышуусунда Өкмөттө 

20дан ашык демилге каралды.

Укук жаатында  5 жожго
мониторинг жүргүзүлдү   

«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК ПРОЦЕССИ» окуу китеби

500 нускадагы окуу китеби окуу борборлорунун жана жождордун 

студенттерине жана юристтерине берилди

«ВЕСНА В БИШКЕКЕ» МОБИЛДИК ОЮНУ

мобилдик оюн  ашык көчүрүлгөн70 000ден

 орнотуу38 718

бир айда  адамды кучагына алган590 464

  

Сот адилеттигине жеткиликтүүлүктү кеӊейтүүгө жана квалификацияланган 

юридикалык жардам алуунун сапатын жакшыртууга көмөктөшүү

25 
адам МКЮЖ сапатына жана жеткиликтүүлүгүнө 

мониторинг жүргүзүү боюнча окуудан өтүштү  

 70
адвокат жазык иштери боюнча квалификацияланган 

жардам көрсөтүү боюнча онлайн-тренингден 

өтүштү

Жылдык отчет – 2020-жыл | «Сорос-Кыргызстан» Фонду
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«КРда МКЮЖ өнүктүрүү үчүн» Улуттук тармагы бейөкмөт уюму тарабынан аз камсыз 

болгондорго жана калктын аярлуу катмарына сот адилеттигинин жеткиликтүүлүгүн 

жакшыртуу жана алардын укуктук мүмкүнчүлүктөрүн жана жазыктык сот өндүрүшүндө 

квалификацияланган юридикалык жардамдын сапатын кеӊейтүү бөлүгүндө МКЮЖ КБ 

жана КР Адвокатурасы менен биргеликте Мониторинг жүргүзүүнүн методологиясы 

иштелип чыкты жана апробацияланды, ошондой эле 2020-жылдын ноябрынан тартып 

декабрына чейин жазык иштери боюнча адвокаттар тарабынан берилүүчү 

квалификацияланган юридикалык жардамдын сапатына биргелешкен мониторинг 

жүргүзүлдү. Даярдалган отчетто түзүлгөн практика талдоого алынды жана 

координаторлорго, адвокаттарга жана тиешелүү мамлекеттик органдарга сунуштар 

берилди. Биргелешкен иштин натыйжасында мониторинг жүргүзүүдө, методологияны 

иштеп чыгууда, отчетторду даярдоодо Улуттук тармактын мүчөлөрүнүн потенциалы 

күчөтүлдү, COVID-19 менен байланышкан ӨК жана ӨА мезгилинде онлайн-

консультация берүү боюнча ииштер бекемделди.

Муну менен бирге, 2020-жылы КР ЖК Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик 

түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеӊештин Регламенти боюнча комитети 

менен биргеликте МКЮЖ жөнүндө Мыйзамдын үчүнчү редакциясы даярдалды. Ушул 

мыйзам долбоору адвокаттык коомчулуктун жана бейөкмөт уюмдардын арасында 

талкуудан өттү, анда жарандык жана административдик иштер боюнча 

квалификацияланган юридикалык жардам берүү механизмдери аныкталды; жардам 

алуучулардын чөйрөсү толукталды жана кеӊейтилди, мамлекеттик органдардын 

ыйгарым укуктары жана компетенциялары такталды; ыйгарым укуктуу органдын түзүмү 

оптималдаштырылды, МКЮЖ системасын өнүктүрүүдө Адвокатуранын ролу так 

аныкталды жана көптөгөн башкалар. Мыйзам долбоору КР ЖКда демилгелөө этабында 

турат.

2020-жылдын декабрында акысыз укуктук жардам Ар жылдык Декадасы өткөрүлдү, 

анын алкагында кыргыз жана орус тилдеринде 3 735 брошюра чыгарылды жана 

таркатылды.

КР МАМЛЕКЕТ ТАРАБЫНАН КЕПИЛДЕНГЕН 

ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМДЫ (МКЮЖ) ӨНҮКТҮРҮҮ

Муну менен бирге өлкөнүн беш жогорку окуу жайынын юридикалык факултеттерине 

мониторинг жүргүзүлдү жана окуу процесстерин жана укук жаатында 

квалификациялуу адистерди даярдоо системасын жакшыртуу боюнча сунуштар 

берилди. Юридикалык кесиптин өкүлдөрүн даярдап чыгарган жождорду колдоо 

максатында «Кыргыз Республикасынын Жазык процесси» окуу китеби 500 нуска тираж 

менен даярдалды жана басып чыгарылды жана өлкөнүн беш жогорку окуу жайына – 

КУУга, КРСУга, КМЮАга, КЭАУга, Ош мамлекеттик юридикалык институтуна; укук коргоо 

органдарынын беш окуу борборлоруна – КР Жогорку сотуна караштуу Сот адилеттиги 

жогорку мектебине, УКМКга, ИИМге, ИИМ академиясына, ЖАМКга, ошондой эле 

Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматына жана 

КР Адвокатурасынын Окуу борборуна берилди.

Бизнес-коомчулук менен жүргүзүлгөн талкуулардын натыйжасында ЖПКга күрөө 

боюнча позитивдүү өзгөртүүлөр киргизилди, бул мыйзамдын экономикалык 

кылмыштуулук бөлүгүндө кылмыштуулукту жок кылууга мүмкүндүк түзөт жана 

ишкерлерди камабастан, аларга өзүлөрүнүн салык жана бажы милдеттенмелерин 

төгүүгө мүмкүндүк берет. Ошондой эле Бузуулар жөнүндө кодекске беш түзөтүү 

киргизилди жана Өкмөттө ЭЖТ мүчөлөрүнүн түздөн-түз катышуусунда 20дан ашык 

демилге каралды.

Бул максаттарга жетүүгө соттук-укуктук реформа боюнча Эксперттик жумушчу топ 

(ЭЖТ) туруктуу мониторинг, талдоо жана сунуштарды иштеп чыгуу аркылуу түздөн-түз 

көмөк көрсөттү. ЭЖТ Жазык кодексине, Жоруктар жөнүндө кодекске, Жазык-

процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорунун эки 

топтому жана Өкмөт тарабынан демилгеленген үй-бүлөлүк зомбулукка тиешелүү 

түзөтүүлөр Өкмөттүн мыйзам чыгаруу демигеси катары КР ЖК киргизилди жана КР 

Жогорку Кеӊешинин окууларынан өттү.

2020-жылдын майындагы Мунапыс жөнүндө кабыл алынган мыйзамдагы 

түзөтүүлөрдүн натыйжасында соттук-укуктук реформанын концепциясына ылайык, 

300 адам камак жайынан бошотулду жана 2 600 адамдын жаза мөөнөттөрү 

кыскартылды.

СОТТУК-УКУКТУК РЕФОРМАГА САЛЫМ
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Мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам боюнча реестрде турган 70 

адвокат үчүн КР ЮМ караштуу МКЮЖ координациялоо боюнча борбордун суроо-

талабы менен «Жазыктык сот өндүрүшүндө мамлекет тарабынан кепилденген 

квалификацияланган жардам» деген темада эки күндүк онлайн-тренинг төрт жолу 

өткөрүлдү. Ушул онлайн-тренинг МКЮЖ жөнүндө КР мыйзамы, адвокаттардын 

укуктары жана милдеттери, МКЮЖ системасы түшүнүгү жана түзүлүшү жана анын 

субъекттеринин өз ара аракеттенүү тартиби тууралуу билимдерин жакшыртууга 

жардам берди.

COVID-19 боюнча кырдаал курчуп турган мезгилде июнда жана июлда МКЮЖ боюнча 

Улуттук тармактын коомдук кабылдамасынын юристтери тарабынан 2020-жылдын 1-

июнунан тартып 30-ноябрына чейин калктын социалдык аярлуу тобуна Ош шаарында – 

100 жаранга, Жалал-Абад шаарында – 170 жаранга онлайн форматта акысыз 

консультациялык-укуктук жардам көрсөтүлдү. Ош жана Жалал-Абад областтарынын 

алыскы райондоруна 16 мобилдик чыгуулар уюштурулду жана жүргүзүлдү, мында Ош 

областы боюнча – 235 жаранга, Жалал-Абад областы боюнча – 78 жаранга 

консультациялык-укуктук жардам көрсөтүлдү.

COVID-19 ЭПИДЕМИЯСЫ МЕЗГИЛИНДЕ 

ЖАРАНДАРДЫ УКУКТУК КОЛДОО

КААТЧЫЛЫК АБАЛДА АДАМ УКУКТАРЫН 

ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА КОРГОО

COVID-19 шарттарында иштерди колдоо үчүн өлкөнүн бардык региондорунан 

жарандык коомдун уюмдарына-өнөктөштөрүнө төмөнкүдөй көлөмдө техникалык 

жардам көрсөтүлдү: жалпы суммасы  77 820 беткап, 264 литр 48 966 АКШ долларында

антисептик, 22 байланышсыз термометр жана 36 техникалык түзүлүштөр 

(компьютерлер, КФТ, принтерлер, проекторлор жана кулакчындар).

ӨК жана ӨА (анын ичинде, өзгөчө күзөтүү мезгилинде) режимимин шарттарында 

адилеттүүлүккө жеткиликтүүлүктү кошкондо, адам укуктарын алдыга жылдыруу жана 

коргоо, 2020-жылы өлкөдө мааниге ээ болду. «Адилет» ПК КФ өнөктөштөрдүн 

активдүүлүгүнүн жана бийликтин жана саясий күчтөрдүн аракеттеринен карата өз 

убагында коомдук жооп кайтаруунун натыйжасында коомдук пикир чындап түзүлдү 

жана конкреттүү оӊ жактуу натыйжалар менен түздөн-түз натыйжага ээ болду. 

Көпчүлүк учурда аналитикалык макалаларды жана ачык кайрылууларды 

жарыялоолордон кийин мамлекеттик органдардын өкүлдөрү зарыл болгон 

маалыматты жарыялап жатышты, жол берилген мыйзам бузууларды жоюшту, башка 

конкреттүү чараларды көрүштү. Алсак, мисалы, экономикалык ишмердикти алдыга 

жылдырууга жана жүзөгө ашырууга, сөз эркиндигине жана маалыматка катуу чек коюу 

жана адамдын өзөктүү укуктарын олуттуу даражада чектөөчү башка эрежелер 

комендант тарабынан пресса үчүн брифинг аркылуу оозеки түрдө гана коомго 

маалымдалды. Бишкек шаарынын комендантынын буйругуна аналитикалык макалалар 

сериясы жана ачык кайрылуулар жарыялангандан кийин ЖМКларга жана КР Юстиция 

министрлигине өткөрүп берүү башталды. ӨА киргизилген биринчи күндөн тартып ИИМ 

жана УКМК туура эмес маалыматтарды жайылткандыгы үчүн жарандарды 

кармагандыгы жөнүндө күн сайын кабарлап жатышты. Мында жарандардын сүрөтү 

менен бирге жеке толук маалыматтары жарыяланып жатты, ошондой эле түшүндүрүү 

иштери жүргүзүлгөндүгү тууралуу кабарланып, мындан соӊ адамдар жасаган иштерине 

өкүнүп, элден кечирим сурап жатышты. Укук коргоо органдарынын аракеттеринин 

мыйзамсыздыгы жана мындай аракеттер үчүн кандайдыр бир жоопкерчиликтин 

жоктугу, ошондой эле жарандардын жеке маалыматтарын таратууга жол берилбестиги 

тууралуу жөнүндө макала жарыялангандан кийин, укук коргоо органдары мындай 

маалыматты жарыялоону токтотушту.
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КЫРГЫЗСТАНДА КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ 

ЭКСПЕРТИЗАНЫ КИРГИЗҮҮ ЖАНА КҮЧӨТҮҮ

ЖАӉЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН ЖАРДАМЫ АРКЫЛУУ 

КЫЗ АЛА КАЧУУГА КАРШЫ КҮРӨШҮҮГӨ САЛЫМ

Программанын өнөктөшү Киев-Могилян академиясына караштуу ACREC (Anti-

corruption Research and Education Centre) болуп саналат. Программа илимий 

дисциплиналар аралык комплекстүү мамилеге негизделген. 2020-жылдын майынан 

тартып алгачкы жолу коррупцияга каршы курстар иштелип чыкты, ошондой эле 

программанын веб-сайты түзүлдү, анда эл аралык жетектөөчү эксперттердин 

илимий макалалары жана башка билим берүү жана маалыматтык материалдар 

жайгашкан.

Программанын негизги милдеттери угуучуларга коррупцияга каршы аракеттер 

чөйрөсүндө системалаштырылган теориялык жана практикалык көндүмдөрдү 

түзүү, ошондой эле өлкөдө коррупцияга каршы аракеттер маселеси боюнча 

эксперттик коомчулукту түзүү болуп саналат.

Академиялык коррупцияга каршы сертификацияланган программа Кыргызстанда 

Борбордук-азиялык коррупциялык жана кылмыштуу жол менен табылган 

кирешелерди адалдоо көйгөйлөрүн изилдөө институту тарабынан КР 

Президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясы менен 

кызматтыштыкта биринчи жолу ишке ашырылууда. Программанын максаты – 

Кыргызстанда дисциплиналар аралык академиялык коррупцияга каршы 

сертификацияланган программаны ишке ашыруу жолу менен коррупцияга каршы 

экспертизаны киргизүү жана күчөтүү.

Пандемияга жана 2020-жылдын күзүндө өлкөдө келип чыккан саясий каатчылыкка 

карабастан пландалган милдеттердин көпчүлүк бөлүгү ишке ашырылгандыгын 

белгилей кетүү керек.

«Весна в Бишкеке» – бул жаштарга тиешелүү бардыгы камтылган жана жаштарга жаккан 

сүйүү жана студенттик жөнүндө баян: социалдык тармактар, тамаша, романтика, 

кызгануу, достук, кечелер. Бирок баян кыйла татаал темаларга да тиешелүү: социумдун 

басымынын шарттарында өзүн издөө, муундардын кагылышы, зомбулук жана 

жарандык активисттикке киришүү.

СanChange менен өнөктөштүктө жана СКФнын колдоосунда «Ачык байланыш» КФ 

кыздардын укуктары жана кыздарды ала качуу практикасын токтотуу жөнүндө 

мобилдик оюнду иштеп чыгууга «Весна в Бишкеке» аттуу алты айлык долбоорду ишке 

киргизди. Беш бөлүмдөн турган мобилдик оюн 2020-жылдын майында өспүрүмдөрдүн 

жана жаштардын арасында аялдардын укуктары жөнүндө маалымдуулукту 

жогорулатуу үчүн жаӊы технологияларды киргизүү максатында демилгеленген.

Иштелип чыккан мобилдик колдонмонун долбоору аягына чыккандан кийин Play 

Market платформасынан 50 000ден ашык жолу көчүрүлгөн. Бул мобилдик оюн 

кыздарды ала качууну токтотууну, жаштардын арасында укуктук сабаттуулукту 

жогорулатууну шарттайт. Бир айда  адамды кучагына алуу менен  орнотуу 590 464 38 718

көӊүл жубатарлык эмес.
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80 

укуктук 

консультациялар 

 

Журналисттердин укуктарын

коргоо боюнча  

10 арыз жана кайрылуу

5 
соттук иш

кыргыз жана орус

тилдеринде  

230 материал

540-590 

колдонуучу

40 

онлайн жана офлайн тренингдер  

 

 8 000
уникалдуу катталуучулар$496 761 

БЮДЖЕТ 

*COVID-19 карата чыгашаларды кошкондо

 

 адам журналистиканы жана «Графалык базаны» колдонууну онлайн окушту180ден ашык

алардын ичинен  адам аралыктан окутуу форматында окушту – практикада110

  сайтына жана анын социалдык тармактардагы баракчаларына жыл ичинде kloop.kg

бардык тилдерде (орус, кыргыз, өзбек) кирүүлөр 3 эсе көбөйдү

 

Шайлоо мезгилинде талапкерлердин шайлоо алдындагы убадаларын 

мониторинг кылуу

талапкерлердин шайлоо алдындагы убадалары боюнча дөн  видео жана 100 ашык

аналитикалык материалдар сайтка жарыяланган

Социалдык тармактарда  көрүү80 000

Politmer.kg: «Шайлоочулардын компасы»

Kloop Media

Медиа Полиси Институту

Factcheck.kg

Жылдык отчет – 2020-жыл | «Сорос-Кыргызстан» Фонду
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«ЖМКларды өнүктүрүү» 

программасынын максаттары – көз 

карандысыз ЖМКларды жана алардын 

контенттерин өнүктүрүүгө 

көмөктөшүү, медиасабаттуулукту 

өнүктүрүү, ошондой эле сөз жана сүйлөө 

эркиндигин өнүктүрүүгө жана медианы 

өнүктүрүү чөйрөсүндө мыкты 

практикаларды жайылтууга 

көмөктөшүү.

Кыргыз тилинде 9 көрсөтүү жана орус 

тилинде 4 көрсөтүү
 

Аялдарга карата жасалган кылмыштуулукту 

изилдөө

50 000ден ашык материал талдоого алынды

COVID-19-Медиаколкабыш

COVID-19 темасы боюнча кыргыз тилинде 

200 материал

«Журналисттер» КБ

$5 000 суммада «Пресса» деген жазуусу 

менен 250 күрмө 

Регионалдык медиаборборлорго жана көз карандысыз 

ЖМКларга $17 000 суммада жеке коргонуу каражаттары 

(СИЗ), беткаптар жана антисептиктер берилди

Медиамаалыматтык сабаттуулук 

боюнча вебинарлар: 289 мугалим

mediasabak.org

кыргыз, өзбек жана тажик 

тилдеринде 

12 видеосабак   
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2020-ЖЫЛ ҮЧҮН БИР НЕЧЕ БАГЫТТАГЫ 

ПРОГРАММАЛАРДЫН ИШИ

Сөз эркиндигин өнүктүрүүгө, журналисттердин потенциалын, медиасабаттуулугун, 

маалымдуулугун жогорулатууга жана шайлоо мезгилиндеги коопсуздугуна жана 

журналисттик иликтөөлөрдү жана окуяларды жана жаӊылыктарды бейтарап 

чагылдырууга көз карандысыз ЖМКларга көмөк көрсөтүүчү медиалык уюмдарга 

уюштуруучулук жана институционалдык колдоо. 

COVID-19 пандемиясы мезгилинде көз карандысыз ЖМКларды өзгөчө колдоо жана 

«COVID-19 – Медиаколкабыш» демилгесинин алкагында ар түрдүү секторлор 

тарабынан кабыл алынган чаралар боюнча калктын маалымдуулугун көтөрүүгө 

көмөктөшүү өзүнчө бллок болду. Бардыгы интернет-басылмалар, телепрограммалар 

жана продакшн-компаниялар болуп 15 долбоор колдоого алынды.

Жылдын башында «Жаӊы мамилелерди жана платформаларды пайдалануу менен 

социалдык маанилүү темалар боюнча медиадемилгелерди колдоо» конкурсу 

жарыяланган. Бардыгы 147 өтүнмө келип түшкөн: 119 – орус тилинде жана 28 – кыргыз 

тилинде. Эки этаптуу тандоонун жыйынтыгы менен ар түрдүү жанрдагы жана ар түрдүү 

форматтагы 14 долбоор колдоого алынды. Конкурстун алкагында мигранттардын 

балдары, аутист балдар темалары, көзү азиз жана кулагы дүлөй майыптардын 

көйгөйлөрү, жарандык катышуу жана активисттик маселелери, жыныстык тарбиялоо 

маселелери, ошондой эле региондорду өнүктүрүү темасы көтөрүлгөн.

СКФнын КОЛДООСУ АРКЫЛУУ ӨНӨКТӨШТӨРДҮН 

ЖЕТИШКЕНДИГИ

«Медиа Полис Институтунун» юристтери беш соттук териштирүүдө журналситтерди 

коргошту жана ЖМК редакциясынын кызыкчылыктарын алып чыгышты. Иштин 

бөлүгүндө юристтер моралдык компенсацияларды он эсеге кыскарта алышты.

«Журналисттер» КБ долбоору аркылуу 2020-жылдын парламенттик шайлоого добуш 

берүү күнүнө – 4-октябрга чейин жалпы суммасы 5 000 АКШ доллларында «Пресса» 

деген жазуусу менен 250 күрмө тигүү жана таратуу уюштурулган. Күрмөлөрдүн жарымы 

региондогу журналисттерге, ал эми экинчи бөлүгү – борбордогу журналисттерге 

таркатылган. Күрмөлөр фото-корреспонденттерге-фрилансерлерге таркатуу үчүн КР 

Журналисттер союзуна да берилген. Шайлоо күнү, андан кийин шайлоодон кийин 

болгон митинг болгон күндөрдө «Пресса» деген жазуусу бар күрмө кийген 

журналисттер укук коргоо органдары тарабынан да, митингчилер тарабынан да 

мыйзамсыз иш-аракеттерге азыраак кабылышкан. 2020-жылдын ичинде 

«Журналисттер» КБ сайттагы маалыматтык билдирүүлөрдү өнөктөштөр менен 

медиауюмдардын арасында таратуу түрүндө журналисттердин укуктарынын 

бузулушуна үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзгөн.

«Графалык Кыргызстан» уникалдуу долбоору ишке киргизилди. Түзүлгөн графалык 

базанын негизинде бир катар чуулгандуу журналисттик иликтөөлөр жүргүзүлдү, ага 

ылайык  жаӊы иликтөө деӊгээлине чыкты. 2020-жыл үчүн онлайн-Kloop Media

журналистиканы жана графалык базаны колдонууну 180ден ашык адам, алардын 

ичинен 110 – аралыктан окутуу форматында билим алышты.

Kloop Media Ош бюросу коронавирус пандемиясы мезгилинде өлкөнүн түштүк 

областтарындагы турмуш тууралуу, ошондой эле парламенттик шайлоо мезгилинде 

жана андан кийин материалдарды окурмандарга сунуштоо менен өз позициясын 

бекемдеди. Түп нускасы кыргыз тилинде чыгарылуучу материалдардын саны эки эсеге 

өстү.

2020-жылы «Сөз эркиндиги карикатуристтин көз карашы менен» республикалык 

экинчи карикатуралык конкурстун жыйынтыгы чыгарылды. Конкурска 53 автордон 128 

иш келип түшкөн (бардык иштерди  сайтынан көрүүгө болот). karikatura.journalist.kg

Конкурстун калыстары конкурстук иштердин кесипкөйлүгү өскөндүгүн, ошондой эле 

ушул конкурска аялдар кыйла активдүү катышкандыгын белгилешти.

СКФнын өнөктөшү –  – журналисттердин кесиптик ишине «Медиа Полис Институту» КБ

тиешелүү ар түрдүү багыттар боюнча 80 укуктук консультация берилди жана 

журналисттердин укуктарын коргоого 10дон ашык арыздар жана кайрылуулар 

даярдалган. Мисалы, медиакоомчулуктун көп сандаган жана тилектештикти билдирген 

арыздарынан кийин Бишкек шаарынын комендатурасы акырында өзгөчө абал 

мезгилинде ЖМКларды аккредитациялоо маселесин чечти.
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Politmer.kg сайтында «Шайлоочулардын компасы» ишке киргизилди: талапкерлердин 

шайлоо алдындагы убадалары боюнча сайтка 100дөн ашык видео жана аналитикалык 

материалдар жарыяланган.

2020-жылдын ичинде программа Kloop Media редакциясынын ишин, анын ичинде 

Оштогу бюросун, Кактус Медиа, Factcheck.kg жана парламенттик шайлоо мезгилинде – 

Politmer.kg редакциясын колдоого алды.

Factcheck.kg журналисттери тарабынан жыл ичинде 40 онлайн жана офлайн 

тренингдери өткөрүлгөн. 

СКФнын институционалдык колдоосунун натыйжасында Кактус Медиа экономикалык 

каатчылыктан өтө алды жана форс-мажордук мезгилде бюджеттин үзгүлтүктүүлүгүн 

жаба алды. Сатып алынган техникалар түз эфирлердин сапатын жакшыртууга жана 

студияда видеомаектерди даярдоого мүмкүндүк түздү. Материалдарды өнүктүрүү 

видеодолбоорлору жана жаӊы форматтар иштелип чыкты. Отчеттук мезгилдин 

аягында  кыргыз тилдүү сайты түзүлдү.Kaktus.kg

ЖМКларды ИНСТИТУЦИОНАЛДЫК КОЛДОО

МЕДИАБИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА МЕДИАСАБАТТУУЛУК

Медиамаалыматтык сабаттуулук жана аралыктан окутуу боюнча мугалимдер 

үчүн онлайн-курс интенсивдүү жүргүзүлдү. Конкурстун жыйынтыгы менен 60 мугалим 

окутуудан өттү. Алар медиамаалымдуулук жана санариптик сабаттуулук, аралыктан 

окутуу жана фактчекинг (маалыматтын ырастыгын текшерүү) темалары боюнча 

өздөрүнүн кесиптештерине бир күндүк вебинарларды уюштурушту. Курстун 

катышуучулары 289 мугалим үчүн вебинар өткөрүштү.

«Медиасабак: Кыргызстанда ММС институтташтыруу» / «Медиасабак: жаӊы шарттарда 

окутуу» ММС жана МКТ компоненттеринде орто, жалпы жана ЖКБ предметтик 

стандарттарына талдоо жүргүзүлдү жана КР ББИМдин буйругу менен бекитилген 

билим берүү системасына санариптик билим берүүнү киргизүү боюнча методикалык 

колдонмо иштелип чыкты.

ЖАӉЫ МЕДИА ЖАНА СОЦИАЛДЫК ТЕМАЛАР 

«Жаӊы мамилелерди жана платформаларды пайдалануу менен социалдык маанилүү 

темалар боюнча медиадемилгелерди колдоо» конкурсунун алкагында ар түрдүү 

жанрдагы жана форматтагы 14 долбоор колдоого алынган.

Көзү азиз жана көрүүсү начар балдар үчүн  аттуу «Дүйнө башкалардын көзү менен»

подкаст (аудио-топтом) ишке киргизилген,  150дөн ашык Youtube-канал долбооруна

жазуулар жарыяланган, анын ар биринде толук аудио баяндамасы менен көзү азиздер 

үчүн ар түрдүү окуялар жана көрүнүштөр баяндалган. 

«Кыргызстандын Хроникалары» циклинде 1918-20-жж. Кыргызстандын аймагындагы 

Жарандык согуштун жагдайларына арналган беш документалдык серия чыкты. Автор – 

Дмитрий Ложников.

Kloop.kg сайтында «Сизде тандоо бар, ал менде жок» интерактивдүү 

мультимедиалык оюн түзүлдү. Долбоордун алкагында балдарга карата зомбулуктун 

реалдуу топтомун жана алардын сүрөттөрүн изилдөө максатында балдар 

психологдору, кризистик борборлордун кызматкерлери жана арт-терапевттер менен 

консультациялар жүргүзүлдү. Масштабдуу көйгөйлөрдү сыпаттоо үчүн Кыргызстанда 

балдарга карата зомбулуктар жөнүндө маалыматтарга кылдат талдоо жүргүзүлдү.

Аялдарды өлтүрүү учурлары тууралуу медиаматериалдар боюнча түзүлгөн 

маалыматтар базасын талдоонун негизинде Кыргызстанда аялдардын өлтүрүлүшү 

боюнча изилдөө биринчи жолу даярдалган. Долбоордун натыйжалары менен 

аялдардын өлтүрүлүшү жөнүндө маалыматтарды чогултуу методикасы андан ары 

изилдөөгө алынды. Аялдарга карата жасалган кылмыштар жөнүндө маалыматтар, 

өлтүрүү статистикалары жана аялдарды өлүмгө түрткөн башка кылмыштар тууралуу 

маалыматтар чогултулду. Долбоордун натыйжасы менен аялдардын өлтүрүлүшү, 

аялдарды өлтүрүүнүн критерийлери жана аялдарды өлтүрүүнү аныктоонун эл аралык 

методикасы изилденди. Экинчи этапта изилденген методиканын негизинде аялдардын 

өлүмү тууралуу жаӊылыктарга талдоо жүргүзүлдү – 54 000ден ашык жаӊылык талданды. 

Натыйжада Кыргызстанда аялдардын өлүмүнүн ар бир жеке учурларын кылдат 

сыпаттоону камтыган маалыматтар базасы түзүлдү. Үчүнчү этапта кеӊир аудитория үчүн 

изилдөөнүн натыйжаларына презентация жүргүзүлдү, мында авторлор «аялдардын 

өлтүрүлүшү» (фемицид) түшүнүгү тууралуу, алдардын өлтүрүлүшү жөнүндө 

маалыматтарды чогултуу методикасы, ошондой эле изилдөөнүн натыйжалары тууралуу 

кеӊири айтып беришти.  платформасы үчүн орус жана кыргыз тилдеринде Kloop.kg

интерактивдик визуалдаштыруу менен лонгрид (интернетке журналисттик материалды 

берүү форматы) түрүндө жарыялоо даярдалды.
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«Салам Радио» баткен радиосунун обосунда 12 радио чыгаруулар. Тема – ата-

энесинин комкордугусуз калган балдардын укуктарын жана мыйзамдуу 

кызыкчылыктарын коргоо.

2019-жылы программа кыргыз подкастчыларын окутту жана 12 подкаст чыгарууну 

колдоого алды. 2020-жылы «Киши» жана «Эки дарыгер» подкаст башка донорлордон 

андан аркы колдоо табышты, «Киши» подкасты MediaCAMP Award – 2020 конкурсунда 

«Герои рядом» номинациясы боюнча экинчи орунга ээ болду.

2019-жылы программа Журналисттик иликтөө фондунун биринчи грантын колдоого 

алды, анын алкагында окутуучу иш-чаралар жүргүзүлдү, 10 изилдөө колдоого алынды 

жана Улан Эгизбаев атындагы ар жылдык сыйакы уюштурулду. 2020-жылы биздин 

өнөктөштөр Журналисттик иликтөө фонду жана Kloop Media Журнилист-

иликтөөчүлөрдүн Глобалдык тармагынын мүчөлөрү болушту.

Эльвира Султанмурат кызынын жана Дастан Үсөнбай уулунун «Тоюлан. «Бийик» 

балдар тууралуу тасма» балдар аутизми жөнүндө документалдык тасмасы 

чыгарылды. Тасма Азаттык жана Kloop.kg сайттарына жарыяланган.

Сыймык Марат уулунун Кыргызстандын түштүк региондорунун диалекттик жана 

маданий өзгөчөлүктөрү жөнүндө  программасынын сериясы «Кыштакта бир күн»

Ынтымак жана «Биздин ТВ»  чыгарылды.Youtube-каналына

Рахат Асангулова «Рахаттык» каналын ишке киргизди.

Кыргыз тилдүү  басылмасы маалыматтарга негизделген «Политклиника»

материалдарды жарыялоону ишке киргизди. Ар түрдүү жанрда беш материал чыккан. 

Маматказы Расул уулунун репродуктивдик саламаттык жөнүндө «Чууш, уялба!» аттуу 

кыргыз тилинде подкасты (топтому) чыкты.

Чынгыз Намазалиев «Каракол Бирге» баракчасында Каракол шаарынын 

жашоочуларынын турмушу тууралуу 40 ролик чыгарды.

логер Акыл Осмонов  долбоорунун алкагында 19 кыргыз ырын жандоо «Бешбармак»

тилине которууну уюштурду.

Диана Светличнанын «Сказочный Кыргызстан» мультсериалы  Кактус Медиа

сайтына жарыяланды. Кыргызстандын жети областынан жети лонгрид даярдалды.

«Гражданин №9» «Жаран» аттуу видеоблог жана  – жарандык активист Эрик 

Абдыкалыковдун тарыхы жөнүндө кыскаметраждуу тасманы OKOY студииясы чыгарды.

Максат Осмоналиевдин «Дорога в школу» мультимедиадолбоору Кактус Медиа 

сайтына, «Удаленное обучение» фотодолбоору Азакттык жана Kloop Mediaсайтына 

жарыяланды.
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2020-жылы программа ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн билим алууга жетүү көйгөйлөрүн чечүү 

менен иштеген, ошондой эле КРда бекитилген инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү концепциясын ишке 

ашырууга көмөктөшкөн жарандык сектордун уюмдарын колдоого багытталган иштер улантылган, аларга СКФ 

КР ББИМдин алдында түзүлгөн жумушчу топко аны иштеп чыгуу үчүн техникалык жана уюштуруучулук колдоо 

көрсөттү.

Мунун алкагында Фонд билим берүү стандарттарын, окуу программалары жана окуу материалдарын, ошондой 

эле жалпы билим берүү мектептин шарттарында атайын билим берүү муктаждыктары бар балдарды атайын 

кызматтардын коштоосун киргизүү максатында жарандык коомдун уюмдарына жана КР ББИМге колдоо 

көрсөттү.

 

 1000 нуска
көзү азиздер жана көрүүсү начар 

балдар үчүн ассистивдик окуу 

техникалык каражаттары  

Балдар, ДМЧ балдар менен иштеген 

ата-энелер жана педагогдор үчүн

  2 440 консультация

Орто мектептерде тил 

предметтери боюнча 

 1 457 телесабак
(5-11-класстар, 

2020-21-окуу жылы)

1 292 телесабак 
орто мектептин негизги 

предметтери боюнча иштелип 

чыкты жана эфирге 

даярдалды – (IV чейрек, 

2019-2020-окуу жылы)

ДМЧ балдар менен иштеген 

 758 мугалим
методикалык колдоо алышты

Угуусу бузулган жана угуучу 

имплант тагынган 

 консультация 100 бала
алышты жана изилдөөдөн 

өтүштү

Шишик оорулары менен ооруган 

 113 бала
аралыктан окутуу 

программасына тартылды

16 
орто билим берүү 

мектеби 

15 балдар бакчасы 

көп тилдүү билим берүү боюнча 

долбоорго тартылды 

$452 316 
БЮДЖЕТ 

Жылдык отчет – 2020-жыл | «Сорос-Кыргызстан» Фонду

*COVID-19 карата чыгашаларды кошкондо 19



ЭПИДЕМИЯ МЕЗГИЛИНДЕГИ КЫЙЫНЧЫЛЫКТАРДЫ 

ЖЕӉИП ЧЫГУУ

ИНКЛЮЗИВДИК БИЛИМ БЕРҮҮГӨ 

ЖЕТКИЛИКТҮҮЛҮКТҮ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА 

ЖАКШЫРТУУ

КРда эки тилдүү билим берүү инклюзивдик билим берүү программасын туруктуу ишке 

ашырууну камсыз кылуунун механизмдерин өнүктүрүү максатында, СКФ 10-11-

класстар үчүн экинчи тил катары программаларды жана ОМК иштеп чыгууга колдоо 

көрсөттү. Ошондой эле «Социалдык интеграция борбору» КБ бардык региондор үчүн 

тренерлерди даярдоону, жогорку класстарда мамлекеттик жана расмий тилдер боюнча 

мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу курстары, мугалимдердин 

потенциалык жогорулатуу үчүн тил курстарын уюшштуруу, көп тилдүү билим берүү 

боюнча пилоттук мектептерди жана балдар бакчаларын мониторинг кылуу жана 

методикалык колдоо көрсөтүү жана башка иштерди өткөрдү.

2020-жылы ДМЧ балдарга билим берүүгө жеткиликтүүлүктү жакшыртуу менен 

иштеген, балдарга жана алардын ата-энелерине түздөн-түз кызматтарды көрсөткөн 

билим берүү уюмдарын, жарандык сектор уюмдарын колдоо боюнча конкурстун 

алкагында, атайын билим берүү муктаждыктары бар балдар менен иштеген уюмдар 

тарабынан иштелип чыккан жети долбоор колдоого алынды. Бул компонеттин 

алкагында атайын билим берүү муктаждыктары бар 2 500гө жакын балдар жана 

чоӊдор колдоонун ар кандай түрлөрүнө ээ болушту.

COVID-19 пандемиясынын кесепеттерин жеӊип чыгуу үчүн КР Билим берүү жана илим 

министрлиги тарабынан иштелип чыккан чараларга көмөктөшүү үчүн СКФ 5-11-

класстын окуучулары үчүн, мамлекеттик улуттук жана региондук телеканалдарга андан 

ары көрсөтүү үчүн тил предметтери боюнча  иштеп чыгууга жана 1 457 видеосабак

даярдоого колдоо көрсөттү. Видеосабактарды түзүүгө катышкан 200дөн ашык 

мугалимге сыйакы төлөндү, ошондой эле коргоочу беткаптар жана антисептиктер 

берилди.

«Борбордук Азиядагы Евразия фонду» КБ «Өзүӊүз окуӊуз жана мектепке окуганга 

жардам бериӊиз» аттуу  анда баланы атайын ата-энелер үчүн китеп иштеп чыкты,

билим берүү муктаждыктары менен окутууда педаогог менен өнөктөштүктө ата-

энелердин катышуусу жөнүндө, инклюзивдик процессте жана диагностика, ылгоо жана 

социалдаштыруу этаптарында балдарды коштоо системасында ата-энелердин ролу 

жөнүндө материалдар камтылган. Онлайн режимде КР жана башка өлкөлөрдүн 

жождорунун студенттеринин, магистранттарынын иштерин камтуу менен илимий 

жыйнакты чыгаруу аркылуу «Инклюзия үчүн биргеликте» эл аралык конференция 

өткөрүлгөн. ДМЧ балдар үчүн Баштапкы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү 

стандартын ишке ашырууда педагогдор ортосунда тажрыйба алмашуу процессинде, 

пандемия мезгилинде мугалимдер алган пратиканы чагылдырууну кошкондо, өзгөчө 

көӊүл айылдык мектептердин тажрыйбасын талкуулоого бурулду. Натыйжада 

окутуунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана иштин окутуу түрүнүн ар түрдүүлүгү үчүн 

математика жана жазуу боюнча нейропедагогикалык дептерлер иштелип чыкты. 

Ошондой эле бир катар төмөнкүдөй иш-чаралар жүргүзүлдү:

ата-энелер менен психологдун иштешүүсү;

комуз боюнча сабак;

угуусунда көйгөйү бар балдар үчүн сүрөт тартуу сабагы;

жеке окуу программасын колдонуу боюнча мугалимдер үчүн оклайн-тренингдер;

Балдардын речтик көндүмдөрүн өнүктүрүү боюнча ата-энелер үчүн семинар.

Ош шаарында «Өнүктүрүү» балдар борборунда СКФнын колдоосу менен сурдолог-

аудиологдун кабинетин кеӊейтүү; сурдопедагогдор, сурдологдор, психологдор жана 

сурдолог-аудиологдор үчүн  ошондой эле жалпы квалификацияны жогорулатуу;

билим берүү мекемелеринде инклюзивдик билим берүүнү колдоо үчүн ресурстук 

кабинетти түзүү жана Cochlear фирмасынын речтик процесстерин оӊдоо иштери ишке 

ашырылды.
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ИНТЕРАКТИВДИК МЕКТЕП

«Луч добра» КБ материалдарды сатып алуунун жана речти өнүктүрүү жана 

математиканы мультсенсордук окутуу методун педагогдорго үйрөтүүнүн жардамы 

менен интерактивдик иштерди камсыз кылуу боюнча иш жүргүздү. Долбоорду ишке 

ашыруунун жүрүшүндө речти өнүктүрүү жана жолго коюу боюнча «Я говорю» 

тренинги өткөрүлдү, ошондой эле РФ адистерди тартуу менен өнүгүүсү өзгөчө балдар 

менен сүйлөшүү жана окутуу жүргүзүлдү.

СКФ «Помогать легко» КФ Ош шаарындагы Шишик жана гематология бөлүмүнүн 

базасында гсопиталдык мектеп уюштуруу демилгесин колдоду. Адистер шишик жана 

гематология бөлүмүндө жаткан балдарга сабак өтүү үчүн ыктыярчы-мугалимдерди 

окутту. Ошондой эле Москва шаарында Д. Рогачев атындагы россиялык УМИБ 

тарабынан окуу уюштурулду жана өткөрүлдү.

ШИШИК ЖАНА ГЕМАТОЛОГИЯ ООРУЛАРЫН 

КОЛДОО

Караколдогу «Орнок» калыбына келтирүү борбору СКФнын колдоосу менен ден 

соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген баштапкы класстардын окуучулары үчүн 

билим берүү мейкиндиктерин түзүү аркылуу инклюзияны өнүктүрүү боюнча 

маанилүү иштерди аткарды. Жеке билим берүү каттамдары, ДМЧ балдарды 

психологиялык-педагогикалык коштоо системасы, чыгармачыл кружоктор жана 

факултативдер аркылуу ДМЧ балдарды ийгиликтүү социалдаштыруу үчүн шарттар 

иштелип чыкты. Мындан тышкары, жалпы билим берүүчү мектеп шарттарында 

инклюзивдик билим берүүнү коштоо жана интеграциялоо боюнча шаардын 

мектептеринин педагогикалык жамааты менен иштер жүргүзүлдү.

СКФнын дагы бир өнөктөшү «Smail.KG» КФ Ошто жыл бою «АВА мама+» аутизм 

менен жабыркаган балдарга жардам берүү борборунун ишинин шарттарын 

жакшыртууну жана кеӊейтүүнү ишке ашырды: көмөкчү билим берүү технологиялары 

жана электрондук өнүктүрүүчү оюндар киргизилди, Кыргызстандын түштүгүндө АСБ 

менен балдардын 50дөн ашшык ата-энелери психологиялык-педагогикалык жардам 

алышты жана ДМЧ 12 бала мектепке даярдоо программасы боюнча ресурстук класста 

окутуудан өттү. Ош шаарындагы «АВА мама+» борборунун иши Кыргызстандын түштүк 

региондоруна кеӊейтилди.

«Көзү азиз жана көрүүсү начар балдар үчүн ассистивдик окуу техникалык 

каражаттары» долбоорунун алкагында республиканын адистештирилген мектеп-

интернаттарында жана балдар бакчаларында окушкан көзү азиз жана көрүүсү начар 

балдар үчүн  окуу каражаттары чыгарылды. Ош жана Бишкек 1000 нускада

шаарларындагы адистештирилген мектеп-интернаттардын жогорку класстарында 

окуган көрүүсү боюнча майыптуулугу бар  бул каражаттарды 100гө жакын балдар

пайдалануу менен окушат. 
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24 651
абитуриент жожго тапшыруу үчүн 

 пайдаланышты 2020.edu.gov.kg

алардын ичинен  83%

тапшырды

 

$283 470 
БЮДЖЕТ 

*COVID-19 карата чыгашаларды кошкондо

Абитуриент Online

2020-жылы Маалыматтык программа эки негизги багытта 

долбоорлорду ишке ашырууну уланткан: ак ниет башкарууну 

өнүктүрүү үчүн технологияларды пайдалануу, ошондой эле 

балдар жана жаштар арасында информатиканы жана 

программалаону даӊазалоо. Программа буга кошумча 

республикада коронавирус эпидемиясынын терс кесепеттерин 

жумшартууда СКФнын аракеттерине көмөк көрсөттү.

53,2 млн сом суммасына 7-9-класстар үчүн 

информатика боюнча  окуу китеби  330 000

72 студент өлкөнүн беш КТУ «Программалоо» багыты боюнча 

окушат  

Кыргызстанда репрессиянын курмандыктары жөнүндө (

1918 – 1953)  ачык маалыматтар базасына esimde.kg

 карточка17 426
 – Кыргызстандагы жол кырсыктары жөнүндө маалыматтар 102.kg

боюнча визуалдаштырылган сайт 

колдонуучулардын 

орточо курагы – 

  14 жаш

Алардын  33%
аягына чейин 

окушту

колдонуучулардын 

 – кыздар45%

15 000 
бала программалоону үйрөнүү 

үчүн  balatech.asia

платформасын 

колдонушкан.

Balatech платформасы

«50 000 программист»: 980 адам  programmer.kg

онлайн программалоону окуп башташты

Жылдык отчет – 2020-жыл | «Сорос-Кыргызстан» Фонду
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Андан тышкары, Logo  тилинде балдар үчүн программалоону үйрөнүү balatech.asia

боюнча онлайн-платформа түзүлгөн. Платформанын базасында 2020-жылдын 

ноябрынан декабрына чейин 15 000 окуучу катышкан программалоо боюнча биринчи 

онлайн-олимпиада өткөрүлгөн. Алардын ичинен 3 750 бала окууну аягына чейин 

бүткөрүштү. Система кыздардын катышуусунун жогорку пайызын көрсөттү – 45%. Ар 

бир каалоочу оюнду мобилдик телефонуна көчүрүп алууга болот жана 

программалоону өз алдынча үйрөнө алат.

Программа кесиптик-техникалык билим берүү системасында IT-билим берүүнү 

өнүктүрүү боюнча бир катар долбоорлорду аяктоо менен, 2020-жылы Баштапкы 

кесиптик билим берүү агенттиги (БКБА) менен биргеликте тандалып алынган, 

регионалдык кесиптик лицейлердин базасында беш IT-лицейин ишке киргизген: 

Токмок (ПЛ №23), Талас (ПЛ №6), Каракол (ПЛ №14), Нарын (ПЛ№87), Кызыл-Кия (ПЛ 

№70) шаарларында. Долбоор айылдык жаштарга программист кесибин алууга 

мүмкүнчүлук берет жана негизинен 9-класттардын бүтүрүүчүлөрүнө багытталган, алар 

дароо мектеп аттестатын жана баштапкы деӊгээлдеги кесиптик программист дипломун 

алышат. Бардык лицейлер 7-класстан тартып балдар Python программалоо тилин 

өздөштүргөн СКФнын пилоттук мектептери иштеген региондордон тандалып алынды. 

Ошентип, пилоттук мектептин 9-классынын бүтүрүүчүлөрү билим берүү түшүнүктөрүн 

үзгүлтүккө учуратпастан, IT-лицейлерге тапшыруу мүмкүнчүлугүнө ээ болушат.

Балдар жана жаштар арасында IT-билим берүүнү даӊазалоо жана алдыга жылдыруу 

боюнча багыттын алкагында жалпы билим берүүү мектептерде 5-9-класстар үчүн 

информатика окуу китебин иштеп чыгуу боюнча иштер бүткөрүлдү. Долбоордун 

жыйынтыгында 53,2 млн сом суммасына Маалыматтык программа менен иштелип 

чыккан 7-9-класстар үчүн информатика боюнча 330 000 окуу китеби КР ББИм 

тарабынан көбөйтүп басылып чыгарылды жана Кыргызстандын бардык мектептерине 

берилди. Информатика мугалимдерин даярдоо жана кайра даярдоо үчүн программа 

Информатиктердин кыргыз ассоциациясы менен биргеликте  окутуучу eduhub.kg

порталды ишке киргизди, мында мугалимдер үчүн квалификацияны жогорулатуу 

онлайн-курстары жайгаштырылган.

Civic Tech (жарандык технологияларды) өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду колдоо 

боюнча демилге фонду» гранттык конкурстун алкагында мигранттардын балдарына 

дагы бир онлайн-база түзүү колдоого алынды. «Мигранттын балдарынын 900 баяны» 

долбоору бүткүл Кыргызстан боюнча жардамга муктаж болгон мигранттардын 

балдарынын, жетим балдардын жана ДМЧ балдардын 900 баяны жөнүндө 

маалыматтарды чогултууга багытталган,  аталган баяндар кийинчерээк 

900stories.emektep.info сайтына жайгаштырылат. Долбоордун максаты ата-энесинин 

камкордугусуз калган балдардын көйгөйлөрүнө көӊүл буруу, ошондой эле аталган 

көйгөйлөрдү сандар аркылуу визуалдаштыруу болуп саналат.

Маалыматтык программа COVID-19 пандемиясынын кесепеттерин алдын алуунун 

алкагында КР Билим берүү жана илим министрлиги (КР ББИМ) менен биргеликте 

«Абитуриент Online» онлайн режиминде Кыргызстанды жождоруна тапшыруу үчүн 

автоматташтырылган системаны иштеп чыгуу боюнча операциялык долбоорго колдоо 

көрсөттү .  Система окууга тапшыруу үчүн берилүүчү ЖРТ талондорун 

борборлоштурулган эсепке алууну, жожго тапшырып жаткан абитуриенттерди аныктоо 

процессин автоматташтырууну, ЖРТ электрондук талондорун аралыктан тапшыруу 

мүмкүнчүлүгүн өзүнө камтыйт. Андан тышкары, абитуриенттерге системаны 

пайдалануу боюнча суроолор үчүн 1919 номери боюнча тынымсыз байланышы 

түзүлгөн.

Ошондой эле программа ЖКККББ кызматкерлери үчүн мобилдик версияда ЖТК 

автоматташтырылган каттоо системасын түзүүгө багытталган «КРда жол транспорт 

кырсыктары боюнча ачык маалыматтар» конкурстук долбоорун колдоого алган. ЖТК 

боюнча топтоштурулган маалыматтар  сайтында Бишкек шаарынын 102.kg

интерактивдүү онлайн-картасында чагылдырылган. Ачык маалыматтар жарандардын 

коопсуздугун жакшыртуу, жол кыймылын оптималдаштыруу жана кооптуу тилкелерди 

аныктоо максатында мындан ары аналитика жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Көрсөтүлгөн 

система мамлекеттик түзүмдөрдүн ичиндеги коррупциялык түзүлүштөрдү 

төмөндөтүүгө, ошондой эле көрсөтүлгөн ведомствонун ишин натыйжалуу мониторинг 

кылууда жарандык катышууну жогорулатууга багытталган.

«Steps to Sucсess» КБ жарандык активдүүлүктү күчтөндүрүү үчүн маалыматтарды 

пайдаланууну өнүктүрүүнүн алкагында уюмдун 10 кызматкери жана бүткүл өлкө 

боюнча 700 жакын ыктыярчы катышкан «Кыргызстандагы мектеп гигиенасы» долбоору 

ишке ашырылган.   сайтына 1200дөн ашык мектеп gigiena.emektep. info

дааратканаларынын 8 000ге жакын сүрөттөрү жүктөлгөн. Талдоонун натыйжаларына 

ылайык, бүткүл Кыргызстан боюнча 90% ашык мектеп дааратканалары тышта 

жайгашкан. Мында аталган дааратканлардын басымдуу бөлүгүндө колду жууш үчүн 

жер жок. Аталган изилдөө ММКда чоӊ резонанс жаратты, натыйжада КР Билим берүү 

жана илим министрлиги 2021-жылы 500 мектепке мектеп имаратынын ичине бардык 

гигиеналык ченемдерге ылайык даараткана куруу үчүн кошумча каржылай 

тургандыгын айтып чыгышты. Андан тышкары, КР архитектура жана курулуш агенттиги 

менен биргеликте ЧУА кабыл алынды, ага ылайык Кыргызстандын бардык жаӊы 

мектептеринин курулушу дааратканалары милдеттүү түрдө мектептин ичинде болгон 

долбоор аркылуу жүзөгө ашырылат.

2020-ЖЫЛ ҮЧҮН ДОЛБООРЛОР 

ЖӨНҮНДӨ
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https://balatech.tilda.ws/kg?_ga=2.193614766.2033464415.1617860718-2070153397.1617717540
https://2020.edu.gov.kg/
https://102.kg/
https://gigiena.emektep.info/


$135 834
БЮДЖЕТ 

Алардын ичинен 

24 өтүнмө:

Программанын негизги 

долбоорлору
Кыргызстандын социалдык инновациялар 

лабораториясы

Жашыл Бишкек 2.0 

Ачык Нарын

Каракол ш. – 3 Балыкчы ш. – 2

Кызыл-Суу айылы – 1

Нарын ш. – 1

Ош ш. – 2

Токмок ш. – 2Бишкек ш. – 9

Талас ш. – 3

Лейлек району – 1

Жылдык отчет – 2020-жыл | «Сорос-Кыргызстан» Фонду

*COVID-19 карата чыгашаларды кошкондо

COVID-19: Жарандык тилектештик 

демилгеси
жергиликтүү коомчулуктун демилгелери

психологиялык жардам

аярлуу топторду колдоо жана коргоо

укуктук жардам жана укук коргоо

мониторинг жана документтештирүү

184 өтүнмө келип түштү:

Бишкек ш. – 74
Чүй обл. – 10

Ош обл. – 31

Ысык-Көл обл. – 32

Баткен обл. – 14

Талас обл. – 6

Нарын обл. – 15

Жалал-Абад обл. – 4

Программа КР шаарларында коомдук пикирди түзүү 

үчүн шарттарды түзүүгө жана жергиликтүү 

коомчулук жана муниципалитет менен өз ара 

натыйжалуу  аракеттенүү үчүн жарандык 

активисттердин потенциалын жогорулатууга 

багытталган.

жакын адам карантин мезгилинде колдоо алышты

Ыктыярчылар үчүн жеке коргонуу 

каражаттарына (СИЗ)

25 768ге 

$37 913

200 180 сом
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Жарандык тилектештик демилгеси долбоорунун 

жалпы бюджети



Долбоордун өзгөчөлүгү фонддун экологиялык жагымсыз райондордо жашаган 

жашоочулар менен жеринде иш жүргүзүү болуп саналат. Жаӊы конуштар жана кичи 

райондор коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушуулар уюштурулат, жашоочулар 

үчүн келечекте эс алуу паркы жана аларга таандык болуучу жерлерди издөө жүргүзүлөт, 

коомчулуктун артыкчылыктары аныкталат, жашылдандыруу жана жашыл аймактарды 

уюштуруу маселелери боюнча сунуштар берилет.

Долбоордун алкагында алынган маалыматтар визуалдаштырылды жана роликтер жана 

нускамалар түрүндө чыгарылды:

Долбоор «Инициатива Арча» КФ тарабынан ишке ашырылууда жана Бишкек шаарынын 

жашоо аймагын жарандык изилдөө боюнча мурда фонд тарабынан жүргүзүлгөн иштин 

уландысы болуп саналат, демилге Бишкек шаарына бак отургузуунун ролу жана 

мааниси жөнүндө тема боюнча дагы көбүрөөк жашоочуларды камтууга багытталган. 

Фонд тарабынан социалдык тармактарда, ЖМКларда жана муниципалитеттердин 

арасында бардык жарандар үчүн жашыл мейкиндиктин жеткиликсиздиги тууралуу 

кеӊири маалыматтык кампания жүргүзүлүүдө.

ЖАШЫЛ БИШКЕК 

2.0

КЫРГЫЗСТАНДЫН СОЦИАЛДЫК ИННОВАЦИЯЛАР 

ЛАБОРАТОРИЯСЫ

Туруктуу өнүктүрүү жолундагы көйгөйлөрдү чечүүдө креативдүү, инновациялык 

мамилелер менен экосистеманы жакшыртууга көмөктөшүү үчүн СКФ Бишкекте 

социалдык инновациялар лабораториясын (СИЛ) түздү. Лаборатория социалдык, 

экологиялык жана экономикалык көйгөйлөрдү муниципалитеттин, бизнес-

коомчулуктун жана жарандык сектордун өкүлдөрүнөн чечим кабыл ала турган 

жактарды тартуу аркылуу уюштурууга багытталган. Мындай лабораториялар дүйнө 

жүзү боюнча башка көптөгөн шаарларда бар жана системалуу өзгөрүүлөр үчүен 

натыйжалуу механизмдерди түзөт.

Лабораториянын ишинин алгачкы багытттарынын бири Civic City Dashborad шаардык 

индикаторлор панели түрүндө муниципалдык кызматтардын ишин жарандык 

мониторинг кылуу куралдарын түзүү болуп саналат. Ушул курал түшүнүктүү негизде 

шаардагы азыркы кырдаалды чагылдырууга,  корреляцияны табуу үчүн 

мүмкүндүктөрдү курууга тийиш, мунун негизинде колдонуучу муниципалдык 

кызматтардын ишинин натыйжалуулугу жөнүндө, муниципалитеттин чечими менен 

себептик-иликтөө теориясынын байланышын түзүү жөнүндө өзүнүн пикирин 

калыптандырат.
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Социалдык-экологиялык теӊсиздик жөнүндө.

Микроклиматтык түзүүдө көчөттөрдү отургузуунун ролу тууралуу.

Бактарды кыюудан кантип коргоо керек?

«Хочу дерево» колдонмосу жөнүндө.

АЧЫК НАРЫН

«Борбордук Азиядагы дебаттардын эл аралык билим берүү ассоциациясы (IDEA 

CA)» КФ командасы биринчи этапта шаардын жашоочуларынын муктаждыктарын 

жана тандоолорун аныктоо үчүн сурамжылоо жүргүздү. Сурамжылоонун жыйынтыгы 

боюнча иш-чаралардын календарлык планы түзүлдү: стол үстүндөгү оюндар, кечки 

кино, квиз-викториналар, талкуулоочу жолугушуулар жана дебаттар кыйла көбүрөөк 

кызыкчылыкты жаратты.

Долбоордун максаты жаӊы социалдык практикалаларды кабыл алууда жана коомдук 

ой-жүгүртүүнү калыптандырууга активдүү катышууга жергиликтүү жашоочуларды 

тартуу максатында Нарын шаарындагы коомдук мейкиндикти жеткиликтүү пайдалануу 

болуп саналат. Бул мейкиндик шаардын жашоочуларына жаӊы көндүмдөрдү 

өздөштүрүүгө, жаӊы билимдерди алууга, бош убактысын өткөрүүгө жана маанилүү 

көйгөйлөрдү талкуулоого жагымдуу шарттарды түзөт.

Кийинки этап Нарында жашаган менеджерлер-контентин жана насаатчылардын 

креативдүү кыргыз тилдүү командасын түзүү жана потенциалын көтөрүү болду. 

Воркшоптор өткөрүлдү, анын жыйынтыгы менен команданын ар түрдүү иш-чараларды 

алып барууга, керектөөлөрдү жана муктаждыктарды баалоого, маалыматтарды 

талдоого, онлайн жана офлайн иш-чараларды өткөрүүгө жөндөмдөрү артты.

Олуттуу жетишкендик иш-чаралардан кийин жашоочулардын өзү демилге 

көтөргөндүгү жана идеялар жана сунуштар менен кайрылгандыгы болду. Онлайн-иш-

чарага Кочкор районунун Ормон-Хан айылынан катышкан Гульзат өзүнүн айылынын 

жашоочуларына финансылык сабаттуулук боюнча жолугушуу өткөрүүнү суранды.
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COVID-19: 

ЖАРАНДЫК ТИЛЕКТЕШТИК ДЕМИЛГЕСИ

COVID-19 пандемиясы мезгилинде социалдык, экономикалык жана жарандардын 

менталдык бейпилдиги коркунучка учурап, ал эми зарыл болгон социалдык аралык 

жарандык коомдон адамдарды бириктирүү жана өзүн өзү обочолонтуунун терс 

кесепеттерин жумшартуу боюнча жаӊы мамилелерди талап кылган учурда, СКФ өз ара 

жардамдашуу, менталдык саламаттык, жарандык тилектештик практикалары 

демилгелерин колдоо жана жергиликтүү коомчулук менен байланышты күчөтүү 

максатында коомдук уюмдардын жана жарандык активисттердин арасында конкурс 

уюштурду.

Конкурстук долбоорлук өтүнмөлөр беш категорияга бөлүндү:

жергиликтүү коомчулуктун демилгелери;

психологиялык жардам;

аярлуу топторду колдоо жана коргоо;

укуктук жардам жана укук коргоо;

мониторинг жана документтештирүү. 

Талас областынын жакынкы айылдарында дыйкандарга, фермерлерге, бал 

аарычыларга жана ишкерлерге орун которуу үчүн документтерди жол-

жоболоштурууга жана өткөрмө кагазын алууга укуктук жардам көрсөтүлдү;

акча каражаттары чектелген аз камсыздарга жана көп балауу үй бүлөлөргө үрөн 

жана көчөт түрүндө жардам берилди;

карантин мезгилинде пенсионерлерге, жалгыз бой энелерге жана аз камсыздарга 

тамак-аш азыктарын жеткрүү;

үй бүлөлүк зомбулукту азайтуу үчүн аялдарга онлайн укуктук жана психологиялык 

жардамга жетүүнү камсыз кылуу.

онлайн-окутууну жолго коюу максатында мобилдик-көчмө IT-адистери тарабынан 

Токмок шаарынын 13 мектебинин мугалимдерине консультациялык колдоо 

көрсөтүлдү;

Бишкектеги жана шаар сыртындагы райондордогу кары адамдарга жана ден 

соолугунун өзгөчө муктаждыктары бар адамдарга гуманитардык жардамдарды жана 

дары-дармектерди жеткирүү;

маалыматтыр базасын түзүү аркылуу калкка берилген жардамды мониторинг кылуу;

ооруканага жатууга муктаж болгондорго акысыз такси кызматтары;

Талас областынын аярлуу топтору үчүн гуманитрадык жардамды бөлүштүрүүнү 

мониторинг кылуу;

өспүрүмдөргө жана медицина кызматкерлерине психологиялык колдоо көрсөтүү;

Балыкчы шаарында жалгыз калган кары адамдарды колдоо;

Конкурстун алкагында жарандар жардамдын жана колдоонун төмөнкүдөй түрлөрүн 

алышты:



Искусство 

жаатындагы 

демилгелер

Өлкөнүн ар түрдүү 

регионунан

75 өтүнмө

Алардын ичинен 

 колдоого 6 долбоор

алынды

$106 383
БЮДЖЕТ 
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Социалдык 

стационардык 

мекемелер

Изилдөө 

чөйрөсү

Диний 

азчылык

Аралыктан 

окутуу

Соттук 

экспертиза

Эмдөө 

экономикасы

Инклюзивдик 

билим берүү

Майыптуулугу бар 

адамдарды калыбына 

келтирүү

Урбанистика 

жана экология

Паркинсон оорусуна 

медициналык жардам 

берүү



Программа Кыргыз Республикасынын шаарларында коомдук талкууну калыптандыруу үчүн шарттарды түзүүгө жана жарандык активисттердин 

жергиликтүү жамааттар жана муниципалитеттер менен натыйжалуу өз ара аракеттенүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга багытталган.

Орловка балдар үйүнүн 

дубалын кооздоо

28

«Я тебя вижу» инклюзивдик 

киноспектакль

«Sky Woman – Жер Эне» 

музыкалык спектакль

«Куттуу Боз Үй / Юрта Благодатная 

/ The Blessing Yurt» 

мультимедиялык көргөзмө

«16» мемориалдык арт-инсталляция «Түстүү тарых / История в цвете» 

фотодолбоор

ИСКУССТВО ЖААТЫНДАГЫ ДЕМИЛГЕЛЕР
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ИЗИЛДӨӨ ҮЧҮН ГРАНТТАР

Программа 2020-жылы конкурстун алкагында 89 академик, аналитик жана башка 

жарандык активисттердин ичинен тандалып алынган тогуз изилдөө колдоого алынган.

«Изилдөө үчүн гранттар» программасы коомдук саясатты иштеп чыгуу жана өзгөртүү 

ишине багытталган изилдөө потенциалын өнүктүрүүгө колдоо көрсөтөт. Программа 

изилдөөнүн натыйжаларын практикада колдонуу боюнча конструктивдик 

баарлашууну белгилөө үчүн чечим кабыл алган жактар менен изилдөөчүлөрдүн, 

жарандык коомчулук уюмдарынын ортосундагы эӊ активдүү кызматташтыкты 

өнүктүрүүгө багытталган. 

АВТОРЛОР ЖАНА ИЗИЛДӨӨЛӨР

Тынчтыкбек Асанов: Кыргыз Республикасынын альтернативдик соттук экспертиза: 

өнүктүрүү жагдайлары жана келечектери

Нургуль Султанова: Кыргызстанда майыптуулугу бар адамдарды калыбына 

келтирүүгө карата коомдук саясаттын көйгөйлөрү

Элмурат Аширалиев: Кыргыз Республикасында диний азчылыктын укуктары 

канчалык деӊгээлде корголгон?

Нургуль Токторбаева: Кыргызстанда узакка ооруган балдар үчүн аралыктан билим 

берүүнү уюштуруунун көйгөйлөрү: чечүү жолдору

Рахат Исманбаева: Эмдөө экономикасы. Кызылчага каршы вакцина кантип 

мамлекеттин жана коомдун чыгашаларын азайтууга жардам берет

Джамиля Дунганова: Инклюзивдик билим берүүнү ишке ашырууда педагогикалык 

кадрларды даярдоону өркүндөтүүнүн көйгөйлөрү

Искусство жаатындагы демилгелер. «Сорос-Кыргызстан» Фонду эстетикалык саясий 

жана маданий ар түрдүүлүктү түзүү, ошондой эле жарандардын жеке, саясий, 

социалдык суроо-талаптарына жооп берүүчү коомдук ой-жүгүртүүнү түзүү максатында 

заманбап искусствону өнүктүрүүгө жана маданий позицияларды бекемдөөгө 

багытталган. Стипендиянын экинчи кезектеги милдеттери болуп маданий басмырлоону 

төмөндөтүү жана социалдык көйгөйлөрдү актуалдаштыруу, ошондой эле искусство 

ишмерлери үчүн жарандык позициясын айтуу мүмкүндүгүн түзүү саналат.

Стипендия Кыргызстанда иштеген искусство ишмерлеринин инсандык жана 

чыгармачылык өсүүсү үчүн берилген жана жеке өтүнмөлөрдү колдоого багытталган. 

Демилге 2020-жылы келип түшкөн 75 өтүнмөнүн ичинен алты долбоорду колдогон.

ИСКУССТВО ЖААТЫНДАГЫ ДЕМИЛГЕЛЕР

Чолпон Шамбетова: Кыргызстанда Паркинсон ооруна карата медициналык 

жардамга жетүүнүн көйгөйлөрү

Кубаныч Тагаев: Бишкек ш. чегиндеги Ала-Арча дарыясын экологиялык жактан 

калыбына келтирүү мүмкүндүктөрүн талдоо

Айдай Алымова – Багуудагы адамдардын укуктары жана Талас жана Чүй 

областтарында төрт социалдык стационардык мекемелердеги багуунун шарттары

https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D1%80%D0%B3-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%8E%D1%89-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D1%80%D0%B3-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%8E%D1%89-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2-%D0%9A%D0%A0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD-%D1%8D%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D1%80-%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85-%D0%B3-%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD-%D1%8D%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D1%80-%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85-%D0%B3-%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf
https://soros.kg/srs/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf


Алтынай Осмоева – «Куттуу Боз Үй» арт-долбоорунун автору жана Лондон 

искусство мектебинин бүтүрүүчүсү. Бул көргөзмөдө боз үйдүн жаӊы концепциясын 

кайра карап чыккан жана арт-объекттерди жана фото- жана видеоинсталляцияларды 

жараткан, ошондой эле интерактивдик көргөзмө жана салттуу жана заманбап 

искусствонун эксперттеринин дисскуссиясын өткөргөн. Көргөзмө 2020-жылдын 11-

декабрынан тартып 25-декабрына чейин Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук 

көркөм сүрөт музейинде өткөрүлгөн.

«Куттуу Боз Үй / Юрта Благодатная / The Blessing Yurt» 

мультимедиялык көргөзмөсү

XIX кылымдын аягындагы XX кылымдын башындагы Кыргызстандын тарыхы 

жана маданияты боюнча «Түстүү тарых / История в цвете» бир түстүү 

сүрөттөрдү түстүү кылып боеп чыгаруу

Эмиль Тилеков XIX кылымдын аягындагы XX кылымдын башындагы Кыргызстандын 

тарыхый бир түстүү сүрөттөрүн заманбап технологияларды жана кыргыз элинин 

маданияты жана турмуш-тиричилиги жөнүндө өзүнүн билимин пайдалануу менен 

түстүү кылып боеп чыгарат. Эмиль өзүнүн долбоорунда тарыхка, салттуу тиричиликке, 

кийимдерге, окуяларга жана инсандарга алар түстүү боекто көрүнүшү үчүн 

альтернативдик көз караштарды жаратат. Ал кол өнөрчүлүктү, иссствону өздөштүрүүгө 

жана тарыхый көрүнүштөрдү башкача өӊүттөн кароого кызыккан жаштардын жана 

башка адамдардын көӊүлүн бурууга аракеттенет. 2021-жылдын календары «Түстүү 

тарых» долбоорунун алкагында түстөргө боелгон сүрөттөрүнөн чогултулду.

Алтын Капалова Кина Юсупова менен биргеликте «16» арт-долбоорун ишке 

ашырган. Бул инсталляция 1916-жылдагы Үркүнгө арналган. 1916-жылдагы 

эркиндикке багытталган окуялардын тарыхый сюжети көркөм куралдар аркылуу 

берилген. Бул долбоордо кинетикалык инсталляция – шамал болгондо тизмектер 

«жылат», ал эми катуу шамал болгондо сүрөттөр жок болуп кетет. Арт-объект Ысык-

Көлдүн түндүк жээгинде, Көк-Дөбө айылынан алыс эмес жерде жайгашкан 

Жарылган-Тоо тоосуна коюлган.

1916-жылдагы Көтөрүлүшкө (Үркүнгө) арналган ландшафттык 

арт-инсталляцияны жасоо 

«Sky Woman – Жер Эне» музыкалык спектакль

«Sky Woman – Жер Эне» музыкалык спектаклинин ачылышы 2020-жылдын 3-

ноябрында Б. Кыдыкеева атындагы жаштар театрында болуп өттү. Долбоордун 

композитору жана автору – Баласагын Мусаев; койгон режиссеру – Умсунай Мусаева; 

долбоордун жетекчиси – Айбек Байымбетов. Долбоордун катышуучулары искусство 

формасы аркылуу клиаматтын өзгөрүшүнө ыӊгайлашууга жана айлана-чөйрөгө жана 

өзүӊө гармониялуу мамиле кылуунун мехинизмине ээ болгон кыргыз каада-салттарына 

кайтып келүүгө аргасыз экендигин көрсөткүсү келген. Долбоордун идеясы 

Кыргызстанда начар өнүккөн музыкалык жанрды театрдын элементтери менен 

айкалыштыруу болгон. Баласагын композитор катары музыкалык пьесаны жазган, анда 

бир визуалдык продуктта табиятка жана маданиятка карата кылдат жана аӊ -сезимдүү 

мамиле кылууга чакыруу камтылган.

Вера Андрианова Арслан Нарынбеков менен биргеликте Орловка айылындагы 

балдар үйүнүн дубалын жана тосмомун кооздоого өтүнмө берген. Ушул долбоор бул 

үйдүн 2019-жылдын августунда башталган иштерин улантуу болуп саналат. Алар ар 

бир куракка жана имараттын тибине ылайык, балдар үйүнүн башчысы менен бирге 

иштелип чыккан үлгүлөрүн даярдашкан. Имараттын ичи үчүн өсүмдүкттөр жана 

жаныбарлар мотиви тандалган, ал эми тосмонун ички бети үчүн өз ара жардамдашуу 

жана келечекке багыт алуу темасы көтөрүлгөн. Долбоор, 2020-жылы ишке 

ашыруунун татаал шарттарына карабастан, ийгиликтүү бүткөрүлгөн. Вера жана Аслан 

алардын бул иши балдар үйүн жайлуу жана кооз кылууга жардам берет деп 

ишенишет.

Орловка айылындагы балдар үйүнүн дубалын жана тосмосун кооздоо

«Я тебя вижу» инклюзивдик жана интерактивдик киноспектаклин коюу

«Жаныртуу» ККФ атынан Светлана Домашова ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 

балдардын катышуусунда «Я тебя вижу» инклюзивдик киноспектаклин коюуга өтүнмө 

берген. Сценарий майыптуулугу бар адамдардын чыныгы тарыхынан алынып 

жазылган, алардын көпчүлүгү спектаклде өзүлөрүнүн ролун ойношту. Долбоор 

Inclusive Art Эл аралык инклюзивдик искусство фестивалында көрсөтүлгөн.
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«Каргашалуу июль»: 118 тынымсыз байланыш 

линиясы өлкөдө коронавирустун биринчи 

толкуну менен күрөшүүгө кантип жардам 

берди

«118, сураныч, келип, эшигимдин сырткы туткасын сыртынан тазалап кете аласыңарбы? 

Кечээ бирөө эшик каккылаган, бирок мен ачпай койдум, коронавирус күчөп 

жатпайбы».

Өлкөдө өзгөчө абал киргизилген мезгилде 118 тынымсыз байланыш линиясына 

жарандар кандай гана маселелер менен кайрылышкан жок, анткени калк арасында 

туура жооптор жок болуп, эл дүрбөлөңгө түштү. Карантиндин айынан шаардын 

белгилүү бир аймагына кантип жетип, же төлөмдөрдү кантип жүргүзүү керектигине 

чейин чалып сурап жатышты. Суроолордун ар түрдүүлүгү, мындай кыйын кырдаалда 

жалаң 118 тынымсыз байланыш линиясы гана элге жооп берип жатканы менен 

шартталды. Бир нече убакыт өткөн соң гана бул кызматка COVID-19га байланыштуу 

олуттуу суроолор менен эле кайрылуу керек экендигин түшүнүштү. Бирок ал сырттан 

көрүнгөндөй жайбаракат болгон жок. 

Пандемия менен күрөшүүдө биринчи кезектеги милдеттердин бири эл дүрбөлөңгө 

түшүп, оор жүктөмдү көтөрө албаган, андан да жаманы инфекциянын очогуна 

айланышы мүмкүн болгон ооруканаларга жана үй-бүлөлүк медицина борборлоруна 

жапырт келүүнүн агымына жол бербөө болду, Элди баштапкы маалымат менен 

камсыздап, илдетти өз алдынча аныктоо боюнча консультацияларды берип, 

ооруканалар менен бейтапканалардын ишин жеңилдетүү үчүн байланыш куралын 

жаратуу муктаждыгы келип чыкты. 

Ошондуктан, 2020-жылдын 6-апрелинде «Сорос-Кыргызстан» Фонду Президенттин 

Аппараты, Саламаттык сактоо министрлиги, Бишкек шаарынын мэриясы, 

«Кыргызтелеком» ААК жана нын «Медициналык билим берүү реформасы» Швейцария 

долбоору менен кызматташтыкта 118 тынымсыз байланыш линиясын демилгеледи. 

Күнүнө 4 000ге жакын чалуулар түшүп жатты. Жарандар эмоцияга алдырып, тез 

жоопторду талап кылып жатышты. Чалуулар 3төн 10 минутага чейин созулуп, ар бир 

адам толук кандуу консультация алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Ушундай эле колл-

борборлор областтык борборлордо да уюштурулду. Команда «бейтап – оператор – 

саламаттык сактоо уюму» алгоритми боюнча суроолорду иргөө жана консультация 

берүү боюнча иш процессин тартипке келтирип алды. 118 тынымсыз байланыш 

линиясы жеринде консультация берүү жана тест алуу кызматтарын, ошондой эле 

күтүүсүз жагдайларда тез жардам көрсөтүү үчүн бригадаларды жөнөтүп туруу 

максатында, мобилдик командалар менен байланышты иштеп келишти.

Дагы бир өзгөчө окуя коомдун маанилүү көйгөйлөрүнүн бирин ачыктады. Кызматка 

Бангладештен келген жаш кыз чалып, Медициналык билим берүүчү жайдын 

жатаканасында Пакистандык студенттер тарабынан зордукталып, уртокмокко алынып, 

тонолгонун билдирди. Операторлор тезинен милиция чакырды. Пандемия маалында 

өлкөдөн чыгууга мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан кызды бир нече айга коопсуз жайга 

алып барып, жайгаштырышты. Ошондой эле билим алуусун улантышы үчүн КММАга 

которулганга жардам беришти. 

Коронавирус пандемиясы өлкөдө каатчылык маалында биригип, күрөш алып барууга 

даяр болгон кайдыгер эмес жарандар арбын экенин көрсөттү. Ыктыярчылардын жоон 

тобу медициналык билими жок болсо да, кыйын кырдаалда өлкөгө жардам көрсөтүп, 

118 командасына да көмөктөшүүгө даяр турушту: бири тамак ташып, зарыл буюмдарды 

алып келип жатышты, экинчилери консультация бергенге жең түрүп киришип, 

үчүнчүлөрү стационарларга барып жардамдашышты. 

Өлкө аймагынын баарына консультация берүү үчүн операторлор жетишпей жатты. 

Жарандардын 200 000ден ашуун кайрылууларына жооп берүү үчүн эң аз дегенде 80 

адам жумушка тартылды. Телефон чалууларга үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун 

Ассоциациясы жана КММАнын дипломдон кийинки окутуу кафедрасынын 

окууларынан өткөн ординаторлор, бүтүрүүчүлөр менен мыкты студенттер жооп берип 

келишти. Бирок жайында штатты кеңейтүү муктаждыгы келип чыкты, анткени өзгөчө 

кырдаал жаралды: талапкерлерди тандоо жана документтерин текшерүү ыкчам 

жүргүзүлүп, жаңы келгендер экспресс-окутуудан өтүп, ошол замат колл-борборлорго 

тажрыйбалуу кесиптештеринин карамагында иштөөгө жөнөтүлүп жатты. 

118 долбоору COVID-19 эпидемиясы менен күрөшүүгө чоң таасирин тийгизди. 118 

колл-борбору «каргашалуу июлдан» да артык жагымсыз кесепеттердин алдын алууга 

көмөктөштү. Так ушул июлда эң көп жоготуулар болду жана чалуулардын рекорддук 

көрсөткүчтөрү да ошондо катталды – 108 054.

32



Аралыткан окутуу: 

Кыргызстан мындай өзгөрүүлөргө 

даяр эмес болчу

Пандемия күтүүсүз жерден келип, Кыргызстандын билим берүү системасынын 

шаштысын алды, эл аралыктан окутууга али даяр эмес эле. Мындай тажрыйбадан баары 

жабыркашты: мектеп окуучулары да, мугалимдер да, ата-энелер да. Мектептердин 

көпчүлүгүнүн онлайн окутуу менен онлайн-сабактарды уюштуруу боюнча тажрыйбасы 

жок. Ата-энелер үйдө балдарын башкара албай, сабактардын темаларын өз алдынча 

түшүндүрө албай кыйналышууда. Алардын көбү карантиндик режимдерден кийин 

кыскартууга учурап, жаңы иш издөө боюнча өздөрү жардамга муктаж.

Сосновка айылынын тургуну Кеңеш Ариповдун беш баласы бар. Алардын төртөө 

мектепке барат. Улуусу сегизинчи класста окуйт, экинчиси – алтынчыда, үчүнчүсү – 

үчүнчүдө, ал эми кичүүсү – биринчи класс. Кичүүсүнө телефондун кереги жок, анткени 

биринчи класстарга мектепке барып окууга уруксат берилген. Ал эми калган үчөө бир 

телефон аркылуу сабак окушат. Кеңеш куруучулук менен алектенет, ал эми жубайы 

«талаада» иштеп акча табат, бирок алардын тапканы балдардын дистанттык билим 

алуусун камсыздоого жетишсиз. Өз үйлөрү жок болуп, акчаларынын баары тамак-аш 

менен батирдин ижара акысына сарпталат. Үч баласы телефон талашып окуганын 

көрүп, Кеңештин жүрөгү ооруйт. 

Кыргызстан боюнча канчалаган окуучу мугалим менен WhatsApp аркылуу 

байланышып, тапшырма алыш үчүн ылдам интернет байланышына, телефонго жана 

телевизорго муктаж болду экен? 

Интернет-байланыштын сапатынын төмөндүгү, девайстардын жоктугу, онлайн окутуу 

боюнча тажрыйбанын жоктугу – бул көйгөйлөрдүн бир бөлүгү гана. Эртели-кеч үйдө 

отурган балдар, кичүү инилери менен карындаштарына, сиңдилерине, үйдөгү иштерге 

жана кырдаалга жинденген ата-энелерине алаксып, окууга кунт коюп көңүл бура албай 

жатышат. Мугалимдер санарип дүйнөгө тез арада көнүүгө аргасыз болушту, бул алар 

үчүн, жаш муунга салыштырмалуу оңой болгон жок. Бул кайрадан баары стресске 

кабылтат. Үйдө кадимки парта же тамак ичүүчү столдун жоктугу кыжырлантып, 

балдардын окууга көңүл буруусуна тоскоолдук жаратат. Бөбөктөр сабакты жерге отуруп 

же жатып алып, дептерлерин килем жана жер төшөктөрдүн үстүнө коюп алып жазышат. 

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун колдоосундагы  Максат Осмоналиевдин фотодолбоору

аймактардагы аралыктан окутуунун реалдуу абалын ачыктайт жана мамлекет менен 

жарандардын көңүлүн билим берүү системасынын курч көйгөйлөрүнө бурат. 

Коронавирус пандемиясы көздү чоң ачып, калктын басымдуу бөлүгү жакырчылыкта 

жашап, муктаж нерселер менен камсыздалбаганын байкоого аргасыз кылды. Көбү 

девайстар менен жашоого көнө албай, компьютердик сабаттуулуктан кабары жок 

болуп, же месенджерлерди кантип колдонууну билишпейт. Аталган долбоор билим 

берүүнүн инфратүзүмүндөгү терең көйгөйлөрдү ачып берип, улуттук жана жергиликтүү 

деңгээлде бюджеттик артыкчылыктар жөнүндө маселелерди көтөрөт.

33



Аралыткан окутуу: Кыргызстан мындай өзгөрүүлөргө даяр эмес болчу

34



Инсулинди жеткирүү: 

Велосипедчен кайдыгер эмес 

жарандар диабет менен ооругандарга 

кантип сактап калышкан

Бардыгы апалар менен аталарга муктаж дары-дармектерди жеткирүүгө көмөктөшүүгө 

чакырган бишкек тургунунун постунан башталды. «Кыргызстандагы велокоомчулук» 

коомдук бирикмесинин мүчөсү Чолпон Асанакунова чектөө учурунда жалгыз калган 70 

жаштагы коңшусуна тынчсызданып жаткан. Ошондуктан дарыларды жеткирип туруу 

үчүн ыктыярчылардын тобун уюштуруу демилгеси менен Фейсбуктагы тааныштар 

менен досторуна кайрылып пост жазган. Биринчилерден болуп Медет Тюлегенов жооп 

берип, бардык ишти уюштурганга көмөктөшкөн.

Пандемия учурунда карантин жана обочолонуу шарттарында дарысыз жашай албаган 

кары адамдар кооптуу кырдаалга кептелди. Айрымдары өлкө сыртында жашаган 

жакындарынан жардам алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап, үйлөрүндө камалып, 

жалгызсырап калышты. Кыймылдын чектелишинен улам, диабетке чалдыккан 25 000 

адам инсулинге жетпей калышмак. Маселени чечиш үчүн мамлекет тарабынан 

«Кыргызпочтасы» кызматы киргизилди, бирок бул чара да жетишсиз болду. Андыктан 

жардамга жөнөкөй жарандар, велосипедчен-ыктыярчылар келип, алар тобокелчилик 

тобундагы бейтаптарга дары жеткирүүчү курьерлердин ролун аткарышты. 

Бирок алардын иши да жөнөйкөй болгон жок, өлкөдөгү өзгөчө абал шартында 

ыктыярчылардын командасына велосипедчен жүрүү да оңойго турбады, аларды улам 

токтотуп текшеришип, ал эми абалды түшүндүрүү көп убакытты талап кылынды. 

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун колдоосу менен өздөрүн кийинчерээк велотимурчулао 

деп аталып калган ыктыярчылар посттордон жеңил өтүш үчүн атайы күрмөлөр менен, 

ошондой эле ар бир бейтап менен алдын ала сүйлөшүп, макулдашуу зарыл 

болгондуктан мобилдик байланыш менен камсыздалышты. Ошентип, эки айдын 

ичинде кайдыгер эмес велосипед сүйүүчүлөрдүн жардамы менен диабет оорусуна 

чалдыккан миңдеген жаран муктаж дарылар менен камсыз болушту.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы 

Эндокринологиялык борбор менен «Кыргызпочтасы» кызматы дарыларга болгон чоң 

суроо-талаптын баарын камсыздай албай жатты. Башында дарыгерлердин өздөрү да 

үйлөрүнө кайтып жатып, кары бейтаптарга инсулин сайып берип кетип жүрүштү. Кийин 

Чолпон менен Медет борборго жардамын сунушташып, ыктыярчылардын курьердик 

жеткирүү ишин уюштурушту. Эндокринологиялык борбор велокоомчулукка 

бейтаптардын даректери менен тизмесин берип, андан соң ыктыярчылар даректерди 

бөлүштүрүп, күнүгө инсулинди муктаждарга жеткирип жатышты. 
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50 000 программист: 

санарип муунду 

негиздөө

Коронавирус пандемиясы 100 000 мигранттын Кыргызстанга кайтышына мажбур 

кылды, көпчүлүгү жумушсуз калып, нан табуу мумкүнчүлүгүнөн ажырашты. Иш издөө 

көйгөйү өлкө тургундарын да айланып өткөн жок, өзгөчө онлайн акча табуу үчүн 

билими менен мүмкүнчүлүктөрү жок болгон калктын аярлуу катмарынын өкүлдөрүнө 

кыйын болду. 

«Сорос-Кыргызстан» Фонду санарип көндүмдөрдү жайылтуу жана IT-билим берүү иши 

менен жети жылдан бери алектенип келет. Фонддун колдоосу менен IT-Академиясы 

түптөлгөн. Бирок дал ушул пандемия буга чейин кыргызстандыктардын көпчүлүгүнө 

бейтааныш тема болуп келген онлайн-форматта иштөөнүн артыкчылыктарын көрсөтө 

алды. 

Жашоонун жаңы шарттары жаңы эрежелерди киргизет: офлайн кесиптер экинчи 

планга жылып, ошол эле мезгилде онлайн-кесиптер барган сайын чоң суроо-талапка ээ 

болуп келе жатат. Эл жаңы шарттарга көнүүгө аргасыз болду, бирок барында эле 

мындай мумкүнчүлүк болгон жок. Мисалы, эки кичинекей баласы бар аял акча табыш 

үчүн Москвага жөнөп, пандемиядан улам жумушун жоготуп, мекенине кайтып келип, 

дароо эле программалоо же маркетинг боюнча кымбат курстардан өтүүгө каражат таба 

калбайт. 

Бул көйгөйдү чечүүгө багытталган кадамдардын бири бул 2020-жылдын күзүндө иштеп 

баштаган «50 000 программист» дымактуу долбоору болду. Кыргызстанда Жогорку 

технологиялар Паркы бар – бул Кыргызстанда жайгашып, дүйнө жүзүн тейлеген IT-

компаниялардын коомчулугу. Бирок дээрлик компаниялардын барында кадрлар 

жетишсиз. Ушул муктаждыктан улам долбоордун идеясы жаралган.

Долбоор боюнча келген арыздардын баары иргелип, калктын аярлуу катмарына 

артыкчылык берилет. Программалоонун негиздери жана компьютердик сабаттуулук 

акысыз өткөрүлөт, ал эми SEO, SMM, дизайн, Python, Mobile App, Android сыяктуу башка 

курстар үчүн 3 000 сомго чейинки символикалуу түрдө төлөм алынат. Курстар онлайн 

режиминде кыргыз жана орус тилинде окутулат. 

Курстардын бүтүрүүчүлөрү иш издөөдө долбоордун авторлору тарабынан колдоого ээ 

болушат. Курсту аяктаган окуучулардын бири жасалма интеллектке багытталган өзүнүн 

IT-компаниясын ачууну жана кыргызстандыктардын ишке орношуусуна жардам 

берүүнү пландап жатат. 

2030-жылы Кыргыз иштеп чыгуучулар ассоциациясы IT жана санарип маркетинг 

тармагында эң аз дегенде 50 000 адисти окутууну пландап жатат. Долбоор «Сорос-

Кыргызстан» Фондунун, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы жана 

кайдыгер эмес жарандардын колдоосунда ишке киргизилди.
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