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Шамиль Ибрагимов

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун
аткаруучу директору

Урматтоо менен,

Урматтуу кесиптештер, достор, өнөктөштөр

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун ишинин дагы бир жылы өттү. Биз, Фонддун командасы ишке ашырылган долбоорлор жөнүндө бардык маалыматты 
чогултту жана 2021-жылда жасалган иштер жөнүндө отчет берүүгө даярбыз.

Бул жыл өзгөчө мыйзамдарды реформалоо маселесинде жетиштүү динамикалуу болду. Конституциядан баштап бүтүндөй кылмыш-жаза, сот жана 
салык кодекстерине чейин абдан көп өзгөртүүлөр демилгеленген. Бул жаңы киргизүүлөр укуктун жана мыйзамдын үстөмдүгү, адам укуктары, сөз 
эркиндиги жана пикирин билдирүү чөйрөсүндөгү жагдайды катуу өзгөрттү.

«Сорос-Кыргызстан» Фондунун позициясы өзгөрүүсүз калат, мындай түрдөгү өзгөртүүлөр жарандардын түздөн-түз катышуусунда жана кеңири 
коомдук талкуусунда өтүүгө тийиш деп эсептейбиз. Фонд бир катар иш-чараларды жана сунушталган өзгөртүүлөрдүн тобокелдиктерин талдоого өз 
салымын кошкон эксперттик топтун ишине колдоо көрсөттү. Биз ошондой эле көз карандысыз Жалпыга маалымдоо каражаттарына, иликтөөчү 
журналисттерге колдоо көрсөтүүнү улантабыз. Биз коомдук олуттуу темаларды талкуулоо үчүн жаштарды жаңы инструменттер менен тартуу аркылуу 
жаңы медианы өнүктүрүүнү дагы колдойбуз.

2021-жылы биз бир катар маданий жана арт демилгелерди колдодук. Кыргызстан Кыргызстандын элин түзгөн көптөгөн этностук топтордун мекени 
болуп саналуу менен уникалдуу, кызыктуу жана ар түрдүү маданиятка ээ. Биз маданий көп түрдүүлүктү сактоо жана өнүктүрүү боюнча ишибизде 5000 
ашык адамды камтыган кырктан ашык ар түрдүү иш-чараларды колдодук.

Фонддун ар бир программасы бир максатка – адилеттүүлүк, адам укугу, инсандын эркиндиги, мамлекеттин өз жарандарынын алдындагы отчеттуулугу 
принциптерине негизделген Кыргызстандагы ачык коомду өнүктүрүүгө багытталган. Өз кезегинде биз, бул отчетто Фонддун иши жөнүндө, берилген 
гранттар жана жүргүзүлгөн иштер жөнүндө толук маалыматтарды дагы жарыялайбыз.

Биз өнөктөштөргө күн сайын аткарган чоң иштери үчүн терең ыраазычылык билдиребиз, дал сиздердин демилгеңиздер өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги 
драйвери болуп саналат.

Аткаруучу директордун кириш сөзү



62,22% 24,27%

Гранттар

$ 2 519 262
Операциялык долбоорлор 

$ 982 634
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Коомдук саламаттык сактоо 

$ 1 036 521
Укуктук программа 

$ 713 940
«ЖМКларды өнүктүрүү» программасы 

$ 587 570
Демократиялык башкаруу

$ 402 072
Билим берүү программасы

$ 340 774
Маалыматтык программа

$ 291 219
Искусство жана маданият

$ 129 800

Жалпы бюджети 

$ 4 048 749

27 %

22 %

21 %

11 %

11 %

6 %

1 %2021-жылы Фонд Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине 29,4 миллион сом которгон
(СФ чегерүүлөр, киреше жана башка салыктар). 

Жалпысынан 26 жылдын ичинде Фонддун ишмердиги аркылуу өлкөгө кайтарымсыз 111,45 миллиондон ашык доллар келип түшкөн.

2021-жылы «Сорос-Кыргызстан» Фондунун иши Ачык Коом Институту (Нью-Йорк)
тарабынан каржыланган

13,51%

Административдик

$ 546 853



Коомдук саламаттык
сактоо 

$ 1 036 521

5 б.



Психикалык ден соолук:

6 млн. сом 
психикалык бузулуулары бар бейтаптарга кызмат көрсөтүү үчүн Ош, Жалал-Абад,
Чүй областтарында жана Бишкек ш. иштеген 13 МДК үчүн ММКФ бюджетинен бөлүндү

798 адам
Баткен областындагы аскердик чыр-чатактан жабыр тартканпсихологиялык жардам алышты

5 646 адам
чет өлкөлүк жарандарды кошуп алганда, COVID-19 менен байланыштуу тынчсыздануудан
жана стресстен арылтуу боюнча психологиялык жардам алышты

86 адис
бейтаптарга депрессия учурунда, суициддик тобокелдикте, психоактивдүү заттарды
колдонуусунда, психикалык жана жүрүм-турумунда бузулуулары бар балдарга жана өспүрүмдөргө
жардам көрсөтүү үчүн 

(ҮМБ дарыгерлери, медицина айымдары, тар адистер)
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2021-жылы «Коомдук саламаттык сактоо» программасынын бюджетине $ 1 036 521 өлчөмүндө Кыргызстандагы COVID-19 илдетин турукташтырууга
көмөктөшүүнү кошуп алганда, жарандардын саламаттыгын сактоодогу маанилүү маселелерди колдогон гранттарга жана операциялык долбоорлорго багытталды. 

Кыргызстанда COVID-19 кырдаалын
турукташтырууга көмөктөшүү:

«Тынымсыз байланыш 118» үчүн 8 колл-борбор ачылды 

13 178 чакырууга
июль-августта «Тынымсыз байланыш 118» аркылуу Үй-бүлөлүк медицина борбору (ҮМБ)
мобилдик командалары жөнөтүлдү

94 299 адам 
«Тынымсыз байланыш 118» телефону боюнча консультация алышты, бул июль-август
айларында саламаттык сактоо системасындагы уюмдарды кошумча жүктөмдөн арылтты

8000 FFP3 респиратор 

3000 бир жолку халаттар 

6000 медициналык баш кийимдер 

3000 жуп бахил 

7000 жуп бир жолку колкаптар 

540 каптам спирти бар дезинфекциялоочу каражаттар 

Нарын, Талас, Баткен, Чүй областтарындагы
жана Бишкек ш. областтык ооруканаларга жана ҮМБ

122 500 бир жолку медициналык беткаптар берилди

158 эмдөөчү пункттан 169 каттоочу
райондук жана шаардык деңгээлдеги 59 иммунолог эмделгендерди эсепке
алуу боюнча «Иммунизация» тутумчасында иштөө үчүн окутулду 



Паллиативдик жардам:

КР Саламаттык сактоо министрлиги (ССМ) 
базалык медициналык кызматтарды жана онкологиялык жардамдын сапатын олуттуу жогорулатуучу ресурстарды
камтыган ракты контролдоо боюнча программасы бекитилди 

363 бейтап
Бишкек ш. жана Ош ш. 3 МДКдан паллиативдик жардамды үйдөн алышты

1 294 человека
«тынымсыз байланыш» телефону боюнча дарыгерлердин консультациясын алышты.
Алар оорунун синдромун дарылоо, ооруксуздандыруучу каражаттарды тандоого жана морфинди
текшерүү маселелери боюнча, ошондой эле ҮМБда опиоиддик анальгетиктерди жазуунун эрежелери
боюнча консультация алышты.

Паллиативдик жардам берүү ресурстук борбору ачылды
диагностикалоо стандарттарын жана методдорун киргизүүнү камсыз кылуу, паллиативдик бейтаптарды дарылоо,
медицина кызматкерлерин окутуу үчүн Бишкек ш. №8 Үй-бүлөлүк медицина борбору (ҮМБ) базасында
Паллиативдик жардам берүү ресурстук борбору ачылды  

334 медицина кызматкери 
COVID-19 алдын алуу жана дарылоо маселелери боюнча Баткен, Нарын жана Талас областарынан
334 медицина кызматкери (272 дарыгер жана 62 медайым) окуудан өткөн

(272 дарыгер жана 62 медайым) 

56 дарыгер
«COVID-19 жана паллиативдик жардам көрсөтүү» темасында тренингден өтүштү. 53 медицина кызматкери
(19 ординаторду кошкондо) паллиативдик жардам көрсөтүү боюнча мастер-класстарга катышышты.

Катуу ооругандарга кам көрүү боюнча 8 видеоролик тартылды жана
социалдык тармактарга жайгаштырылды

COVID-19 пандемия шарттарында паллиативдик жардам көрсөтүү
боюнча алгоритм жеткире иштелип чыкты жана КМКДжКЖМИ окуу
программасына киргизилди.

ВИЧтин алдын алуу жана зыянын төмөндөтүү программасына карата укуктук тоскоолдуктарды төмөндөтүү

2006-2007-жылдары Ош областынын аймактык балдар ооруканасында ВИЧ инфекциясын
жуктурган балдардын укуктарын коргоо менен байланышкан бир нече прецеденттик иш
боюнча адвокаттар колдоого алынган. Бишкек ш. Биринчи май райондук соту үч доо арызы
боюнча жалпы суммасы 250 миң сом моралдык зыян үчүн компенсация өндүрүү жөнүндө
каннаттандырарлык чечим чыгарган.

Коомдук коргоочулар тарабынан аярлуу жана маргиналдашкан топтордун укуктары
бузулган 620 учур аныкталган

Калктын негизги топторунун ичинен 3 300 адам укуктук тоскоолдуктарды
жеңүү боюнча консультация алышты

Саламаттык сактоо программасынын бюджеттик адвокациясы,
тышкы жардамдын ачыктыгы жана отчеттуулугу:

2 долбоор
муниципалдык социалдык тапшырыктын алкагында аярлуу жана маргиналдашкан
топторго кызматтарды көрсөтүү боюнча 2 долбоор «Өзүңө ишен» КФ (Кара-Балта ш.)
тарабынан ишке ашырылды.
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Психикалык ден соолук

8 б.

Негизги көңүл Баштапкы медициналык-санитардык жардам (БМСЖ) деңгээлинде калкка психикалык ден соолук кызматтарынын 
туруктуулугун түзүүгө бурулган. 2021-жылы КР ар түрдүү региондорунда калкка кызмат көрсөтүүчү 13 мультидисциплинардык 
команданын (МДК) бюджеттик адвокациясынын жыйынтыгында, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (ММКФ) 
тарабынан 6 млн. сом суммасында каржыланган. АМСЖ деңгээлинде психикалык бузулуулары бар бейтаптарды кароого бөлүнгөн. 
Бул МДК тарабынан түзүлгөн туруктуулуктун маанилүү этабы, анын курамына психиатрлар, психологдор, бөлмөлүк жана 
патронаждык медайымдар кирет. 

«Үй-бүлө жана коом» коомдук борбору «Сорос-Кыргызстан» Фондунун грантынын алкагында МДК адистерине супервизия кызматын 
көрсөтүүнү, ошондой эле бардык региондордогу ММКФ кызматкерлери үчүн амбулатордук деңгээлде психосоциалдык жардам 
көрсөтүү сапатына мониторинг жүргүзүү боюнча үзгүлтүксүз негизде окуу өткөрүүнү улантат. МДК киргизүү психикалык бузулуулары 
бар адамдарды госпиталдаштыруунун санын жана узактыгын, курчушун төмөндөттү, тиешелүүлүгүнө жараша психикалык 
бузулуулары бар бейтаптын үй-бүлөсү үчүн да, мамлекет үчүн да финансылык чыгымдардын оордугун төмөндөттү.

Саламаттык сактоо министрлиги (КР ССМ), Республикалык психикалык ден соолук борбору (РПДБ) жана «Үй-бүлө жана коом» КБ 
менен кызматташтыкта өз ишин COVID-19 пандемиясынан жабыр тарткан калкка аралыктан психологиялык жана психотерапевттик 
жардам көрсөтүү боюнча улуттук тынымсыз байланышты улантты. 2021-жылы «кызыл зонадагы» медициналык кызматкерлерди 
кошкондо, бардыгы болуп 5646 адам консультация алууга кайрылышкан.
2021-жылы апрелдин аягында Тажикстан менен чек ара чыр-чатагынын башталышы менен Баткен областында жабыркаган 
адамдарга психологиялык жардам уюштурулду, 798 адам психологиялык жардам алышты. Жардам көрсөтүшкөн психиатрлар, 
психологдор «Үй-бүлө жана коом» КБ алдында иштеген «Рекавери» борборунун адистеринен супервизия алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ 
болушту. Ошондой эле психологдор үчүн стрессти башкаруу ыкмалары, диагностикалоо жана өзгөчө кырдаалдарда эмоционалдык 
күйүттү жеңүү боюнча вебинарлар уюштурулган. Ош областында иштеген психикалык ден соолук боюнча МДК адистери тарабынан 
жардам улантылууда.

Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана адистикти жогорулатуу институту (КММКДАЖИ) жана «Үй-бүлө жана коом» 
КБ өнөктөштүктө психикалык ден соолук маселеси боюнча амбулатордук деңгээлде 86 адис квалификациясын жогорулатты. Бишкек 
ш. ҮМБ үй-бүлөлүк дарыгерлери, медицина айымдары, тар адистери Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму  mhGAP колдонмосунун 
негизинде депрессия жана суициддик тобокелдик учурунда жана психоактивдүү каражаттарды ичүүдө психикалык бузулуулары 
боюнча, ошондой эле балдар менен өспүрүмдөрдөгү психикалык жана жүрүм-турумундагы бузулуулар боюнча тренингден өтүштү.

Паллиативдик жардам

COVID-19 пандемия шарттарында ооруксуздандырууну жана паллиативдик оорулууларда башка оор оорулардын пайда болушун 
кыскартууну кошкондо, базалык медициналык жардамга жетүүнү кепилдөө үчүн паллиативдик жардамды (айыкпас оору менен 
жабыркаган бейтапка жардам) талаптагыдай уюштуруу өзгөчө актуалдуу болду.
 
2021-жылдын башында базалык медициналык кызматтарды жана онкологиялык жардамдын сапатын олуттуу жогорулатуучу 
ресурстарды камтыган ракты контролдоо боюнча КР ССМ программасы бекитилген. Бул документ аялдардагы рактын жайылган 
түрлөрүн эрте диагностикалоого, бейтаптарга паллиативдик (симптоматикалык) жардам көрсөтүүгө, ошондой эле олуттуу шишикке 
каршы каражаттар менен камсыз кылууга багытталган.

Бишкек ш. мэриясынын, Шаардык саламаттык сактоо департаментинин жардамы менен жана «Эргэнэ» КФ жана Паллиативдик жана 
хоспистик жардам көрсөтүү ассоциациясы (ПжХЖА) менен тыгыз кызматташтыкта Бишкек ш. № 8 ҮМБ базасында Паллиативдик 
жардам берүү ресурстук борбору ачылган, анын милдеттерине диагностикалоо стандарттарын жана методдорун киргизүүнү камсыз 
кылуу, дарылоо, медайымдык кам көрүү, бул маанилүү медициналык кызматтар Баштапкы медициналык-санитардык жардам  
системасындагы катуу ооругандар жана алардын туугандары үчүн, катуу ооругандарга үйүнө барып консультация жана жардам 
көрсөтүү, региондордогу дарыгерлер менен онлайн консилиум өткөрүү үчүн арналган. Борбор КММА, КММКДАЖИ жана башка 
медициналык билим берүү мекемелери менен биргеликте окутуучу паллиативдик жардам көрсөтүү маселеси боюнча семинарларды, 
тренингдерди, лекцияларды өткөрөт, оорулууларга кам көрүү боюнча кичи медайымдарды жана ыктыярчыларды окутуу, ошондой 
эле паллиативдик жардам маселеси боюнча чет элдик эксперттер менен өз ара аракеттенет.

2021-жылы Программанын колдоосунда бейтапка үйдөн паллиативдик жардам көрсөтүү кызматтарын өнүктүрүү улантылды. 3 МДК 
363 бейтапка үйдөн паллиативдик жардам көрсөтүштү. «Тынымсыз байланыш» аркылуу Кыргызстандын бардык региондорундагы, 
ошондой эле жакынкы жана алыскы чет өлкөдөгү 1294 бейтапка паллиативдик жардам боюнча консультация берилди. Оору 
синдрому менен бейтаптар көбүрөөк кайрылышты, тиешелүүлүгүнө жараша дарыгерлердин консультациясы ооруксуздандыруучу 
каражаттарды тандоого жана морфинди текшерүүгө, ошондой эле ҮМБда опиоиддик анальгетиктерди жазуунун эрежелерине 
тиешелүү болду.

2021-жылы «Ачык медициналык коомдоштугу» КБ менен тыгыз кызматташтыкта жана америкалык-австриялык фонддун жана OSF 
колдоосунда паллиативдик жардам көрсөтүү, COVID-19 алдын алуу, диагностикалоо жана дарылоо маселелери боюнча Баткен, Нарын 
жана Талас областарынан 334 медицина кызматкери (272 дарыгер жана 62 медайым) окуудан өткөн. 56 дарыгер «COVID-19 жана 
паллиативдик жардам көрсөтүү» темасы боюнча тренингден өтүштү. 53 медицина кызматкери (19 ординаторду кошкондо) 
паллиативдик жардам көрсөтүү боюнча мастер-класстарга катышышты. COVID-19 пандемия шарттарында паллиативдик жардам 
көрсөтүү боюнча алгоритм жеткире иштелип чыкты жана КММКДАЖИ окуу программасына киргизилди.

Социалдык тармактарга катуу ооругандарга кам көрүү боюнча 8 видеоролик жайгаштырылган
https://www.youtube.com/channel/UCTZX8TvLET2cEwSC7h9P_QQ , Telegram chat-bot
https://palliativekgbot.hlcity.ru/maker/login.php аркылуу суроо-талаптарды жазуу үчүн онлайн журнал түзүлдү, опиоиддик 
анальгетиктерге рецепттерди жазуу боюнча видеоролик даярдалды жана үй-бүлөлүк дарыгерлерге жайылтылды.
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Кыргызстанда COVID-19 кырдаалын турукташтырууга көмөктөшүү

Өлкөдө COVID-19 эпидемиясынын үчүнчү толкунунда коронавирус инфекциясы менен ооругандардын саны кескин өстү, Программа 
КР Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте Кыргыз Республикасындагы БУУӨП финансылык 
колдоосунда «Тынымсыз байланыш 118» долборун күчөттү. Кыргыз Республикасынын Президентинин администрациясынын 
демилгесинин натыйжасында жана КР Саламаттык сактоо министрлиги, Бишкек ш. мэриясы жана «Кыргызтелеком» ААК менен 
координациялык өз ара аракеттенүү менен «118» колл-борбору өз ишин 2021-жылдын 2-июлунда күнү-түнү күчөтүлгөн режимде 
баштады.

Өлкө боюнча бардыгы 8 колл-борбор ачылган, 2021-жылдын июлунда 45 оператор жана 2021-жылдын августунда 32 оператор 
тартылган. Колл-борбордун операторлору теле-консультацияларды жүргүзүүнү, бөлүү тактикаларын, COVID-19 менен ооругандарды 
кароону, эмдөөнүн негизги маселелерин, мобилдик командаларга байланыштуу инфекциялык оорулардын алдын алууну окушту. 
Бишкек ш. «118» колл-борбору күнү-түнү калкка кызмат көрсөттү, ал эми областтын борборлоруна жайылтылган колл-борборлор 9.00
дөн 20.00гө чейинки жумуш убактысында кызмат көрсөтүштү.

COVID-19 боюнча бөлүү жана консультация берүү боюнча улуттук саламаттык сактоо системасына эки ай көмөк көрсөтүү менен 94 299 
жарандын кайрылуусу иштелип чыккан. Бул сан 100 00 жакын жаранды өлкөнүн стационарына кайрылуудан токтоткондугу тууралуу 
күбөлөндүрөт, бул саламаттык сактоо уюмдарындагы керебеттеги орундардын оорулууларга толушун токтото алды. Алардын ичинен, 
биринчи консультацияны 81 121 жаран алды, COVID-19 инфекциясын жугузгандардын дареги боюнча үй-бүлөлүк медицина 
борборунун мобилдик командаларын жөнөтүү – 13 178 учур.

2021-жылы СКФ Oxford University, CoMo Consortium жана «Социалдык өнүктүрүү институту» КФ менен кызматташтыгын улантты. 
2021-жылдын май-июнунда Эмдөө стратегиясынын ар түрдүү таасирлерин математикалык моделдөө жана эмдөө стратегиясынын 5 
мүмкүн болуучу сценарийи боюнча Кыргызстанда COVID-19 эпидемиясынын өнүгүшүнө карата башка интервенциялар боюнча 
изилдөө уюштурулду жана колдоого алынды https://soros.kg/wp-content/uploads/2022/02/vaccination-strategies-covid19-kg.pdf . 
Моделдөөнүн жыйынтыктары КР Өкмөтүнө жана КР ССМ сунушталды. Изилдөө топтору премьер-министрдин 3 аппараттык 
жыйналышына катышышты, алардын жүрүшүндө COVID-19 медициналык жардам көрсөтүүнү уюштуруу боюнча сунуштамалар 
берилди. Эксперттер «эмдөө менен кыйла жумшартылган каражаттарды айкалыштыруу (беткап тагынуу жана социалдык аралыкты 
сактоо) эмдөөнүн натыйжасын жакшыртуусу жана саламаттык сактоо системасына карата жүктөмдү азайтуусу мүмкүн экендигин 
болжолдошот. Ресурстары чектелген көптөгөн өлкөлөр жакынкы келечекте эмдөө затын жетиштүү санда албаганын эске алуу менен, 
мындай мамиле эпидемия менен кыска мөөнөттүү келечекте күрөшүү үчүн пайдалуу болушу мүмкүн».

«Иммунизация» ( https://vc.emed.gov.kg ) тутумчасын иштеп чыгуу колдоого алынды – бул Кыргыз Республикасынын аймагында 
эмдөөнү эсепке алуу боюнча маалыматтык тутум. «Иммунизация» тутмчасында иштөө үчүн 158 эмдөөчү пункттан 169 каттоочу 
окутулду, областтык жана райондук деңгээлде 59 иммунолог окутулду. Пайдалануучулар, каттоочулар жана иммунологдор үчүн 
тутумчада иштөө үчүн орус жана кыргыз тилдеринде видеонускамалар иштелип чыкты.

Нарын, Талас, Баткен, Чүй областтарындагы жана Бишкек ш. областтык ооруканаларга жана ҮМБ 8000 FFP3 респиратор, 12500 бир 
жолку медициналык беткаптар, 3000 бир жолку халаттар, 6000 медициналык баш кийимдер, 3000 жуп бахил, 7000 жуп бир жолку 
колкаптар жана 540 каптам спирти бар дезинфекциялоочу каражаттар берилди. Ошондой эле интенсивдик терапия бөлүмүнө ST 
функциясы менен CPAP/BIPAP аппарат берилди.
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Саламаттык сактоо программасына бюджеттик адвокация,
аларды каржылоону мониторингдөө, тышкы жардамдын ачыктыгын
жана отчеттуулугун камсыз кылууга көмөктөшүү

Донордук каржылоонун төмөндөшүн эске алуу менен, Программа узакка созулган убакыттын аралыгында республикалык жана 
жергиликтүү бюджеттерден каржылоого өтүү боюнча иш жүргүздү. Өтүү куралдарынын бири – бул жергиликтүү деңгээлде 
мамлекеттик социалдык тапшырык берүү механизми, ал айрым шаарларда (Ош ш., Кара-Балта ш., Каракол ш., Жалал-Абад ш.) ишке 
ашырыла баштады. Алсак, 2021-жылы Кара-Балта ш. мэриясы тарабынан «Жаштар арасында психоактивдүү каражаттарды 
колдонуунун алдын алуу» жана «Үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан аялдарга жана ата-энеси тарабынан ташталган (толук эмес 
үй-бүлөлөрдөгү жана миграциядагы ата-энелердин балдарын кошкондо) балдарга жардам берүү» темалары боюнча жергиликтүү 
бейөкмөт уюмдар үчүн (БӨУ) үчүн муниципалдык тапшырыктын алкагында коомдук пайдалуу долбоорлорго сынак жарыяланган. 
«Өзүңө ишен» КФ адвокациялык потенциалдык өстүрүү боюнча иштеген Программа менен муниципалдык тапшырыкты эки лоттун 
алкагында эки долбоорду ишке ашырды.

RBC IT International Group LTD компаниясы менен кызматташтыкта OCDS стандартында эксплуатациялык модуль иштелип чыккан 
жана ишке киргизилген, ал саламаттык сактоо чөйрөсүндө сатып алууларды, анын ичинде мамлекеттик сатып алуулардын 
ачыктыгын камсыз кылуу менен дары каражаттарынын жана башка товарлардын бааларын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Модуль 
эки колдонмону камтыйт: 

1. Мамлекеттик сатып алуулардын жалпы обзору - https://bi.open-contracting.org/kyrgyzstan/ ;
2. Медицианлык мамлекеттик сатып алууларды талдоо -  https://bi.open-contracting.org/kyrgyzstan_med/ . 

Саламаттык сактоону өнүктүрүү жана медициналык технологиялар борборунун баракчасында дары каражаттарынын аутенттүүлүгүн 
жана өлкөнүн аймагында аны пайдалануунун легалдуулугун аныктоого мүмкүндүк берүүчү «PharmControl» колдонмосу иштелип 
чыкты. 

ВИЧтин алдын алуу программасына карата укуктук тоскоолдуктарды
төмөндөтүү жана ошондой эле аярлуу жана маргиналдашкан топторго
зыянын төмөндөтүү:

СКФ ишинин багытынын алкагында ВИЧтин алдын алуу программаларына карата укуктук тоскоолдуктарды жок кылуу жана 
ошондой эле калктын аярлуу жана маргиналдашкан топторуна зыянын төмөндөтүү боюнча 2021-жылдын январынан тартып 
сентябрына чейин коомдук коргоочулар тарабынан 620 кейс катталган, калктын негизги топторуна 3300 ашык консультациялар 
берилди. Катталган кейстердин 33% бенефициарлар үчүн «оң» чечилди, 33% өз укуктарын коргоо үчүн кайрылууну каалашкан жок 
жана 33% чечилүү процессинде. Ошондой эле медицина кызматкерлери тарабынан шылдыңдоо дана басмырлоо учурларына 
кабылганына байланыштуу негизги топторду коргоо механизмине кургак учук менен ооруган бейтаптар менен иштөө компоненттери 
кошулганын белгилөө керек. Жардам үзгүлтүксүз консультация берүү, мамлекеттик мекемелер жана укук коргоо органдары боюнча 
кардарларды коштоо, социалдык жардамды алууга көмөктөшүү ж.б. түрдө көрсөтүлдү.

2021-жылы негизги топтордун, атап айтканда 2006-2007-жылдары Ош областынын аймактык балдар ооруканасында инфекцияга 
чалдыккан, ВИЧ менен жашаган балдардын укуктары бузулганына байланыштуу, бир нече прецеденттик иштер демилгеленген. 
Медицина кызматкерлеринин өз милдеттерин талаптагыдай аткарбаганынын кесепетинен инфекция жуккан. 2007-жылдан тартып 
бул кейстерге байланыштуу көптөгөн кылмыш-жаза/жарандык иштер жүрүүдө, бирок ВИЧке чалдыгып жабыркаган балдардын ири 
бөлүгү материалдык компенсация алган эмес. Бул жылы «Коомдук саламаттык сактоо» программасы менен ден соолугуна зыян 
келтиргендиги үчүн компенсация өндүрүүдө ВИЧ менен ооруган балдардын бир бөлүгүнүн укуктарын коргоо боюнча адвокаттардын 
иши колдоого алынды. Алсак, Бишкек ш. Биринчи май райондук соту төмөнкү жактарга моралдык зыян үчүн компенсация өндүрүү 
жөнүндө канааттандырарлык чечим чыгарган.

1. Б.С. пайдасына КР Финансы министрлигинен 50000 (элүү миң) сом өлчөмүндө, 

2. С.М. пайдасына КР Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен жана КР Финансы министрлигинен
100000 (жүз миң) сом өлчөмүндө,
 3. А.Ж. пайдасына КР Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен жана КР Финансы министрлигинен
100000 (жүз миң) сом өлчөмүндө.

«Сорос-Кыргызстан» Фонду | Жылдык отчет - 2021, Коомдук саламаттык сактоо 
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Сот системасынын көз карандысыздыгын сактоого салым

Сот системасын жөнгө салуучу 5 мыйзам
долбоору жакшыртылган
Соттордун, КР Жогорку Кеңешинин депутаттарынын, окумуштуу юристтердин,
жарандык коомдун өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөрүлгөн кереге кеңештеги
консультациялардын, талкуулардын натыйжасында сот системасын жөнгө салган
5 мыйзам долбоорунун сапаты жакшыртылган

Инвентаризация процессине салым 

Укук коргоо экспертизалары дайындалды

4 мыйзамды терең талдоо

23 ачык кайрылуу

29 жолугушуу

1 кереге кеңеш

Адам укуктарын сактоого жана кылмыш-жаза
сот өндүрүшүнө прогрессивдүү жаңылыктарды
киргизүүгө салым

73 макала 
ар түрдүү ЖМКларга жарыяланган

ТВ жана радиоберүүгө
8 жолу катышуу

2 видео-маекте
эксперттер КЖК (Кылмыш-жаза кодекси), КЖПК (Кылмыш-жаза
процессуалдык кодекси),Укук бузуулар жөнүндө кодекстин
долбоорлорун жакшыртуу үчүн талдоолорду
жана сунуштамаларды беришти

2021- жылы укуктук программанын бюджети $ 713 940 түздү жана адам укуктарынын баалуулугун, укуктун үстөмдүгүн жана ачык коомду
чагылдырган Кыргызстандагы укуктук кайра түзүүлөргө көмөктөшүүчү гранттык иштерди жана фонддун операциялык долбоорлорун камтыйт.

Кыргызстандагы 2020-ж. октябрь окуялары Кыргызстандын Конституциясын, мамлекеттик түзүлүшүн,
укуктук системасын олуттуу өзгөртүүлөргө дуушар кылды. 

2021-ж. ичинде масштабдуу өзгөртүүлөр жүргүзүлдү: мыйзамдарды инвентаризациялоо, негизги конституциялык мыйзамдарды 
Конституцияга ылайык келтирүү, кылмыш-жаза, сот жана башка мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү. Конституциялык реформа, 
референдум, өкмөттүн жана мамлекеттик органдардын түзүмүн өзгөртүү жана башка жаңы киргизүүлөр укуктук жана мыйзамдын 
үстөмдүгүн, адам укуктарын, сөз эркиндигин, ой-пикирин билдирүү жана тынч чогулуштар, андан ары соттук-укуктук блокко 
реформаларды киргизүү чөйрөсүндөгү кырдаалды олуттуу өзгөрттү. 

2021-жылы Укукутук программа өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө багытталган коомдук консенсусту түзүү процессине жана диалогдук 
платформаларды түзүүгө көмөк көрсөттү. Программанын иши, ошондой эле адам укуктары, гендердик теңчилик, басмырлоосуз, сот 
системасынын көз карандысыздыгы, сөз эркиндиги жана тынч чогулуштар чөйрөсүндөгү жетишкендиктерди сактоо үчүн жарандык 
коомду күчтөрдү топтоштурууга, минималдуу эл аралык стандарттарды коргоого жана сактоого, ошондой эле укук коргоо уюмдарын 
колдоого багытталган. 



Сот системасынын көз карандысыздыгын сактоого салым

Сот системасы ар бир мамлекетте жана коомдо адам укуктарын жана эркиндиктерин камсыздоодо маанилүү механизм болуп 
саналат жана укуктун үстөмдүгүн белгилөө касиети ага гана тиешелүү. Мындай маанилүү функцияларды камсыз кылуу үчүн соттор 
көз карандысыз болууга жана сот бийлигине чындап ээлик кылууга тийиш. 2021-жылдын 11-апрелинде кабыл алынган КР 
Конституциясы конституциялык контроль органдарынын, сотторду тандоону жүзөгө ашыруучу институттардын ыйгарым укуктарын 
өзгөртүүнү, аларды жоопкерчиликке тартууну, жергиликтүү соттордун жетекчилерин дайындоону жана башка маанилүү укуктук 
өзгөртүүлөрдү камтыйт. Сот системасынын ишин аныктоочу бул өзгөртүүлөр конституциялык реформалардын максаттарына жетүү 
үчүн соттордун жана судьялардын ишине сапаттуу түрткү берүү үчүн тишелелүү мыйзамдарда татыктуу чагылдырылууга тийиш.
 
Ушуга байланыштуу, Кыргыз Аялдар Сотунун Ассоциациясы сот системасына тиешелүү мыйзамдарды талдоого даярдоо боюнча 
негизги өнөктөш болду, соттордун жана судьялардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды даярдоого салымын кошту жана ага карата 
калктын аярлуу катмарларынын сот адилеттигине жетүүсүнө түздөн-түз таасир эткен, сот бийлигинин көз карандысыз 
механизмдерин күчөтүүгө карата сын-пикирлерин жана сунуштарын даярдады.
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5 мыйзам долбоору
Сот системасын жөнгө салуучу мыйзам
долбоорлорунун сапаты жакшыртылды



Адам укуктарынын ченемдерин сактоого жана кылмыш-жаза
сот өндүрүшүнө прогрессивдүү жаңылыктарга салым кошуу

Кылмыш-жаза сот адилеттиги жаатында өлкөнүн алдыңкы эксперттерин бириктирүүчү «Стратегиялык чечимдер» КФ иштин бул 
блогу боюнча маалилүү өнөктөш болду. 

Коомдук сын-пикирди жараткан кесиптик юридикалык баалоочу коомчулуктун атынан чыккан СКФ эксперттеринин ишинин 
натыйжасында, КР Башкы Прокуратурасы мыйзамдардын бардык кылмыш-жаза блогуна олуттуу жеткирип иштеп чыгууларды 
киргизди. Бул адвокация иш-чарасынын жыйынтыгы катары июлда парламент тарабынан кабыл алынган кодекстердин топтомуна 
августта Президент тарабынан вето коюлган жана аларды 2021-жылдын сентябрында кошумча андан ары жеткире иштеп чыгуусу 
жана бул процесстердин жыйынтыгы катары Кодекстин күчүнө кирүүсү 2021-жылдын 1-декабрына жылдырылган.

«Стратегиялык чечимдер» КФ кылмыш-жаза чөйрөсүндө Кыргызстандын прогрессивдүү жетишкендиктерин коргоо жана сактоо 
боюнча масштабдуу иш жүргүздү. Чоң жетишкендик мурдагы позитивдүү жыйынтыктарды сактоо болуп саналат. Алсак, ар түрдүү 
ЖМКда 79 макала жарыяланган, ТВ жана радио берүүдө 8 катышуу, өлкөнүн белгилүү алып баруучулары менен 2 видео-маек, мында 
мыйзамдардын, КЖК, КЖПК, Укук бузуулар жөнүндө кодекстин долбоорлорун жакшыртуу үчүн талдоолор жана сунуштамалар 
берилди.

Кыргызстанда мурда эч качан жүргүзүлбөгөн кылмыш-жаза жана административдик юстиция чөйрөсүндө 3 маанилүү өзгөртүүлөр 
боюнча 3 изилдөө жүргүзүлдү жана 3 аналитикалык кат даярдалды: укук коргоочулар тарабынан эки өзгөртүлгөн процессти 
макулдашууарды колдонууну ишке ашырууну мониторинг кылуу жана анын ичинде пробациялык көзөмөлдү дайындоо.
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73 макала 
ар түрдүү ЖМКларга

8 жолу
ТВ жана радиоберүүгө катышуу

2 видео-маекте
эксперттер КЖК, КЖПК,
Укук бузуулар жөнүндө кодекстин
долбоорлорун жакшыртуу үчүн
талдоолорду жана сунуштамаларды беришти



22 мыйзам

4 терең талданган мыйзамдар

23 ачык кайрылуу

29 жумушчу жолугушууларга

1 кереге кеңеш

Инвентаризация процессине салым

«Адилет» Укуктук Клиникасы мыйзамдарды инвентаризациялоо процессинде жарандык коомду күчтөндүрүүнү координациялоо 
боюнча негизги өнөктөш болду. Аналитикалык макалалардын жарыялоодон жана «Адилет» УК ачык кайрылуусунан кийин, 
мамлекеттик органдар зарыл маалыматты жарыялашты, мыйзамдарда кетирилген бузууларды жоюшту, башка конкреттүү 
чараларды көрүштү. Иштин олуттуу натыйжаларынын бири бийликтин мыйзамдарды инвентаризациялоо процессинде бир эле 
убакта колдонуудагы жүздөгөн мыйзамдарды андан ары алардын бөлүгүн гана кайра бекитүү же кайра кароо менен жокко 
чыгарууну болжолдогон «гильотин» принцибин колдонуудан баш тартуусу болду, бул укуктук боштуктардын жана 
карама-каршылыктардын, ошондой эле мамлекеттик органдардын ишинде каатчылыктын пайда болуусуна реалдуу коркунуч 
жаратмак.

Инвентаризация жүргүзүү процессин жакшыртуу кыйла ачык, сапаттуу болгондугун белгилөө зарыл, ишке ашыруу мөөнөттөрү кайра 
каралды жана узартылды, жарандык коомдун өкүлдөрүнүн саны көбөйтүлдү, координациялоо жакшыртылды. 22 мыйзам, 4 терең 
талданган мыйзамдар, 23 ачык кайрылуу боюнча укук коргоо экспертизалары даярдалды, 29 жумушчу жолугушууларга жана башка 
талкууларга катыштык, 51 адам катышуусу менен 1 кереге кеңеш өткөрүлдү.

15 б.Фонд «Сорос-Кыргызстан» | Годовой отчёт - 2021, «Правовая программа»

Өлкөдө МКЮЖ системасын институционалдык өнүктүрүүгө салым

МКЮЖ (мамлекет кепилдеген юридикалык жардам) системасын өнүктүрүүнү жана МКЮЖ жөнүндө Мыйзамды ишке ашырууну 
мониторинг кылуу, бул мыйзамдын жарандык жана административдик иштер боюнча квалификацияланган юридикалык жардам 
берүү бөлүгүн жакшыртуу, институционалдык түзүмдү жакшыртуу, ошондой эле адвокаттар тарабынан көрсөтүлгөн кызматтардын 
сапатын жакшыртуу жана параюрист түшүнүгүн киргизүү зарылдыгын көрсөттү. КР ЮМ караштуу МКЮЖ координациялоо боюнча 
борбор менен биргеликте МКЮЖ жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыкты жана жаңы Конституцияга жана жаңы кылмыш-жаза 
мыйзамдарына ылайык келтирилди. Бул иштин жыйынтыгы «Мамлекет кепилдеген мамлекеттик жардам жөнүндө» Мыйзам ЖКда 
2 жана 3-окууда кабыл алынды, ал азыркы убакта КР Президентинин кол коюсунда.

Андан тышкары, МКЮЖ КБ алдындагы Жумушчу топтун алкагында КР Министрлер Кабинетинин «МКЮЖ реестриндеги адвокаттарга 
акы төлөө тарифтерин жогорулатуу жөнүндө» токтомунун жаңы долбоору иштелип чыкты.

Белгилүү окуя Өзбекстан, Казакстан, Грузия, Молдова, Украина, Кыргыз Республикаларынын адвокаттары жана юристтери катышкан 
«Постсоветтик өлкөлөрдө акысыз укуктук жардам көрсөтүү системасын өнүктүрүү. Азыркы этапта өнүктүрүүнүн инновациялары, 
чакырыктары жана келечектери. Параюристтер институтунун ролу жана орду» аталышындагы акысыз юридикалык жардам көрсөтүү 
системалары жөнүндө эл аралык он-лайн конференция өткөрүү болду.

Укуктук программанын ишинин жыйынтыгында кыйла бир нече ондогон мыйзам долбоорлорун терең укуктук талдоолор жана укук 
коргоо экспертизалары жүргүзүлдү, ар түрдүү ведомстволордо ар кандай Жумушчу Топтордун ондогон жолугушууларына катыштык, 
ондогон кереге кеңештер, талкуулар жана коомдук иш-чаралар өткөрүлдү, өлкөдө жүргүзүлгөн реформалар жөнүндө калктын 
маалымдуулугун жогорулатуу максатында кеңири медиалык колдоо жайылтылды.



16 б.

$ 713 940

Жалпыга маалымдоо
каражаттарын өнүктүрүү
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2021-жылы «ЖМКларды өнүктүрүү» программасы ($ 587 570) Кыргызстандагы медианы сапаттуу толтурууну жакшыртууга,
өзгөчө кыргыз тилдүү сегментте Кыргызстандын маалыматтык мейкиндигин жалпы жакшыртууга, сөз эркиндигине, пикирин билдирүүгө
жана маалыматтарга жетүүгө карата укуктарды ишке ашырууга багытталган

2021-жылдын ичинде программа төмөнкү багыттар боюнча иштеген:

МедиаЖаса долбоорунун алкагында IDEA CA базасында жаңы медиа
форматтарды түзүү жана илгерилетүү;

Кыргыз тилдүү сегментте жана региондорго басым жасоо
менен иликтөөчү журналисттерге колдоо көрсөтүү.

Кабыл алынган мыйзам демилгелерин кеңири талкуулоону камсыз кылуу үчүн
ачык коомдун негизи катары сөз эркиндигин жана пикирин эркин билдирүүнү
коргоочу медиа уюмдарды колдоо;



Медиа Полис институту СКФ долбоордун алкагында 2021-жылы төмөнкү көрсөткүчтөргө жетишти:

Санарип, укуктук жана физикалык
коопсуздук боюнча 3 күндүк тренингге
25 журналист катышты

Эмоционалдык күйүт боюнча 2 күндүк
тренингге 25 журналист катышты

Журналисттердин жана ЖМКлардын
укуктарын коргоо боюнча 5 сот процесси Журналисттер жана ЖМКлар үчүн

70 юридикалык консультация

Журналисттердин укуктарын коргоодо
10 кайрылуу жана арыздар

«Журналисттер» КБ 2021-жылы журналистика боюнча окутуучу
10 вебинар өткөрдү, журналистиканын абалы жөнүндө кыргыз
тилинде 20 аналитикалык материал даярдалган, референдум
жана президенттик шайлоонун алдында өлкөнүн
журналисттеринин арасында 106 жилет таратылды.

Максаттуу жана сынак гранттарынын алкагында колдоого
алынган 10 журналисттик жана документалдык материал-
дар ар түрдүү эл аралык жана улуттук сыйлыктарында жана
сынактарында таанууларды, номинацияларды жана
сыйлыктарды алышты

СКФ долбоорунун алкагында
2021-жылы Фактчек.кг редакциясы
орус жана кыргыз тилдеринде
180 материал чыгарылган.
 
Алардын ичинен 24 материал
«Медиакритика» жанрында
24 материал, 12 иликтөө,
144 фактчек

«МедиаЖаса долбоорунун алкагында 260 өтүнмө,
13 медиадолбоор колдоого ээ болушкан.
Долбоордун аудиторияны жалпы камтуусу
10 000 000 көрүүнү, 5 телеканалды түзгөн.»

«Клооп» басылмасы менен 3 журналистика мектеби
өткөрүлдү, 70 ашык студент окутулду.
Кыргыз тилинде 5 000 ашык оригиналдуу жарыялоолор.
Сайтка кирүү 2 эсеге көбөйгөн.

«Көз карандысыз медиада өнөктөш долбоорлорду колдоо»
багытынын алкагында коррупция, финансылык
алдамчылык, шаарды өнүктүрүү жана билим берүү темасы
боюнча орус жана кыргыз тилдеринде 7 журналистти
иликтөө чыгарылган.
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Региондук журналисттик иликтөөнү өнүктүрүү боюнча долбоордун алкагында
Ошто 1 окутучу тренинг уюштурулган, Ош жана Баткенде 12 иликтөө
колдоого алынган, 3 иликтөө боюнча 2 коомдук угуу өткөрүлгөн, өлкөнүн алдыңкы
журналисттеринин катышуусу менен кыргыз тилинде
8 мастер-класс өткөрүлгөн.



Сөз эркиндигин коргоо, медиамыйзамдарды мониторинг кылуу,
региондук ЖМКларга колдоо көрсөтүү

2021-жылы биз сөз эркиндигин коргоо, медиамыйзамдарды мониторинг кылуу жана региондук журналисттерди колдоо боюнча 
Медиа Полис Институту (МПИ) жана «Журналисттер» КБ менен иштештик.

Биздин өлкөдөгү көпчүлүк журналисттер коррупция көйгөйүн жана адам укуктарын бузууну чагылдыргандыгы үчүн онлайн кол 
салууларга дуушар болушту. Журналисттер соцтармактарга чиновниктерди сындап жарыялагандыгына байланыштуу суракка 
чакыруу, ошондой эле ачыкка чыгарбоо жөнүндө кол коюп берүүнү талап кылуу практикасы кыйла көп кездешти. Кыргыз 
Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 8-февралындагы № 26 ПЖ «Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын 
инвентаризация жүргүзүү жөнүндө» жарлыгы чыккан. Бул жарлыкты ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын алкагында Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарын, анын ичинде сөз эркиндиги жана маалыматка жетүүдө дагы масштабдуу инвентаризациялоо 
боюнча иш жүргүзүлүүдө. Бул жакынкы жылдары сунуштарды жана сын-пикирлерди иштеп чыгуу максатында мыйзам 
долбоорлоруна юридикалык экспертиза жүргүзүү керектигин билдирет.

Кыргызстанда 2021-жылдын 11-июлунда жергиликтүү шайлоо, ал эми күзүндө парламенттик шайлоо болуп өттү. Демократиялык 
шайлоолор сөз эркиндигисиз жана басмасыз, саясий максаттарда эркин чогулуштарсыз жана бирикмелерсиз болушу мүмкүн эмес. 
Шайлоонун алдында жана шайлоо учурунда мамлекеттик жана саясий маселелер боюнча маалыматтар жана ой-пикирлер менен 
эркин алмашуу принципиалдуу маанини көрсөтөт.
 
МПИ учурдагы долбоорунун алкагында журналисттердин ишинин шарттарын жакшыртууга жана учурдагы чакырыктарга жооп 
кайтарууда алардын укуктарын коргоого көмөктөшүү үчүн бир катар иш-чараларды өткөрдү. Ысык-Көлдө маалыматтык жана 
физикалык коопсуздук боюнча 3 күндүк көчмө тренинг өткөрүлдү. Катышуучулардын жарымы Ош жана Баткен областтарынын 
журналисттери. Угуучулар иш-чарага жогору баа беришти.

Ошондой эле МПИ Кыргызстандын ар кайсы региондорунан келген 25 ЖМК өкүлдөрү үчүн «Ашуу» конок үйүндө эмоционалдык күйүт 
жана стресстин алды алуу боюнча үч күндүк тренинг өткөрдү, ал психолог-тренер жана Борбордук Азиядагы Америка Университети 
(БААУ) «Психология» кафедрасынын доценти Елена Костерина жана БААУнун магистранты Жибек Кенжебаева тарабынан өткөрүлдү.

2021-жылдагы МПИ долбоорунун максаты – Кыргызстанда сөз эркиндигин коргоо боюнча иштерди Кыргызстандагы сөз эркиндиги 
коркунучуна жооп кайтаруу аркылуу улантуу жана жарандарды пикирин эркин билдирүү укугу тууралуу агартуу жана соттордо 
кесипкөй журналистерди юридикалык коргоо менен камсыз кылуу.
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«Журналисттер» КБ 2021-жылы «Кыргыз Республикасындагы журналисттердин жана ЖМКлардын укуктарын мониторинг кылуу» 
(сентябрь, 2020 – май, 2021) долбоорун ишке ашыруунун алкагында журналистика боюнча 10 окутуучу вебинар өткөргөн. Ушул эле 
долбоордун алкагында журналистиканын абалы жөнүндө кыргыз тилинде 20 аналитикалык материал даярдалган. Андан тышкары, 
2021-жылдын башында референдум жана президенттик шайлоонун алдында «Журналисттер» КБ СКФ колдоосунда дагы 106 жилет 
тапшырык кылды жана алар менен өлкөдөгү журналисттерди камсыз кылышты. Жилет таратуу муну менен экинчи жолу болду. 
2021-жылдын аягында бардык өнөктөш медиауюмдар менен бирге сөз эркиндиги боюнча медиакербен ишке киргизилди жана 
медиауюмдар Талас областындагы мамлекеттик органдарды жана БӨУ өкүлдөрү менен жолугушту. 2022-жылы бул жолугушуулар 
башка областтарда улантылат.

Социалдык маанилүү контентти түзүү аркылуу жаңы медианы колдоо
2021-жылы МедиаЖаса долбоорунун алкагында IDEA CA максаттуу грант аркылуу ишке ашырылган. Жылдын ортосунда идеялар 
сынагы жарыяланган, 260 өтүнмө келип түшкөн, тандалган өтүнмөлөр Бусткемпте окуудан өтүштү, анын жыйынтыгы менен
13 медиадолбоор колдоого ээ болушту. Сентябрь-декабрь ичинде ар түрдүү форматта жана ар түрдүү аянтчаларда адам укуктары, 
медицина, жарандык билим берүү, шаарды өнүктүрүү, менталдык ден соолук, экология маселелери чагылдырылды.

Жылдын аягында теңчиликти, жарандык активизмди, саясий сабаттуулукту, дени сак жашоо образын, экоактивдүүлүктү, 
лайфстайлинг жана башкаларды илгерилетүүчү медиадолбоорлорго арналган МедиаКоон фестивалы өткөрүлгөн.
Долбоор 10 000 000 көрүүнү, 5 телеканалды кучагына алган.
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Журналисттик иликтөөлөр боюнча өнөктөш долбоорлорду колдоо

2021-ж. башталышында өнөктөштүк долбоорлорду колдоого көз карандысыз медианын арасында сынак өткөрүлгөн, 19 өтүнмө келип 
түшкөн жана жыйынтыгы боюнча 4 долбоор колдоого алынган – T-Media, Али Токтахунов МедиаХаб, ТВ Академия жана 
Политклиника. 6 иликтөө ишке киргизилген жана уюмдар иштөөнү улантууда. Ошондой эле иликтөөчүлөр эл аралык 
иликтөөчүлөрдөн жана фактчекерлерден долбоорлорго ментордук колдоо алышты.

Т-Медиа ар түрдүү социалдык маанидеги темалар боюнча 12 репортаж чыгаруу менен «Жарандык көзөмөл» долбоорун ишке ашыруу 
аяктады.

Журналисттик иликтөөлөр фонду менен биргеликте «Аймактарда иликтөө журналистикасын күчтөндүрүү жана өнүктүрүү»  долбоору 
ишке киргизилди, Ошто окутуучу тренинг уюштурулду, 12 иликтөө колдоого алынды, Ошто жана Баткенде 3 иликтөө боюнча 2 коомдук 
угуу өткөрүлдү.

«Жарандык көзөмөл»
Т-Медиа долбоору
Социалдык маанилүү ар түрдүү темалар
боюнча 12 репортаж чыгарылган

7 иликтөө чыгарылган

19 өтүнмө

4 долбоор колдоого алынды
T-Media, Али Токтахунов МедиаХаб, ТВ Академия
жана Политклиника

«Аймактарда иликтөө
журналистикасын күчтөндүрүү
жана өнүктүрүү» региондук
журналисттик иликтөөнү
өнүктүрүү» долбоору ишке
киргизилди 
Долбоор журналисттик иликтөөлөр фонду менен
биргеликте ишке киргизилди

Ош ш. окутуучу тренинг
уюштурулду

12 иликтөө колдоого алынды

Ошто жана Баткенде 3 иликтөө
боюнча 2 коомдук угуу өткөрүлдү

Көз карандысыз медианы институционалдык колдоо

Долбоордун жүрүшүндө түзүлгөн графалык база журналисттик изилдөөлөрдө жана долбоор аяктагандан кийин 
пайдаланылат, мамлекеттик ведомстволордун ачык маалыматтар базасын жаңылоого ылайык үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. Эми 
графалык базаны журналисттик иликтөө үчүн башка ЖМКлар пайдаланат.

Бул долбоорго ылайык програмисттердин күчтүү командасы түзүлдү, алар журналистика долбоорлору үчүн жана онлайн 
мектептер үчүн системаны түзүү үчүн адистештирилген иштерди алып барат.

Долбоордун програмисттери шайлоолор жана референдумдар менен байланышкан Клооптун башка долбоорлоруна 
катышат. «Сорос-Кыргызстан» Фондунун көмөгү менен даярдалган «Коррупция шакекчеси. Кыргыз бизнесмендери 83 млн 
сомго атаандыштыкты окшоштурушту» материалы Single Project категориясына көрсөтүлдү. Базанын негизинде башка 
донорлордун колдоосунда мамлекеттик сатып алуулар жаатында «кызыл желектер» издөө боюнча жаңы долбоор ишке 
киргизилген.

Клооп Медианын «Графалык база» Долбоору 

«Factcheck.kg» редакциясы маалыматтарды текшерүү, ЖМКда жана интернет мейкиндигинде фейктерди жана 
жазгырууларды аныктоо боюнча долбоордун алкагында өз ишин улантат.

Акыркы бир нече айда редакция видео форматындагы контентти даярдоону күчөттү, анткени бүгүнкү күндө ар түрдүү 
изилдөөлөрдүн жыйынтыктары боюнча видеоконтент жанрдын королу болуп саналат. 2021-жылдын августунан тартып 
Фактчек.кг Яндекс.Кью веб-сервисине катталган (эң татаал суроолорго жооп берген издөөчү сервис, коомчулуктагы 
тажрыйбалар менен бөлүшөт жана интернетти кыйла анык кылат). 

Ушул издөө системасынын эсебинен ресурстун тышкы трафиги олуттуу көбөйдү. Андан тышкары, белгилүү маалыматты 
суроодо (мисалы, цитата-чек материалдарды) Яндекс биздин Фактчек.кг ресурсуна шилтеме берүү менен анык маалыматты 
берет. Фактчек.кг макалалары башка онлайн-басылмаларда кайра басып чыгарылат.

Фейктер менен күрөшүү жана медиасабаттуулук



Көз карандысыз журналистиканы өнүктүрүү

«Сорос-Кыргызстан» Фонду | Жылдык отчет - 2021, Жалпыга маалымдоо каражаттарын өнүктүрүү 21 б.

Акыркы эки жылда кыргыз тилдүү «Клооп» сайтын окугандар көбөйдү, сайтка кирүүлөр эки эсеге жогорулаган. Ошондой эле 
социалдык тармакта «Клооп кыргызча» баракчасында катталуучулардын саны көбөйдү. Бул Ош бюросундагы журналисттер 
кыргыз тилинде чыгарган оригиналдуу тексттик жана мультимедиалык материалдардын натыйжасында мүмкүн болду. 
Долбоордук мезгил ичиинде Клооп үч тилде (орус, кыргыз жана өзбек) өлкөнүн маанилүү окуяларын активдүү чагылдырып 
турушту: пандемия, ар түрдүү деңгээлдеги шайлоолор, саясий жагдай, Баткендеги аскердик чыр-чатак, жаратылыш 
кырсыктары жана алардын кесепеттери. Клооптун кыргыз тилдүү редакциясы жаңы кесиптик деңгээлге көтөрүлдү, өлкөнүн 
бардык региондорунан кыргыз тилде жарыяларды күн сайын чыгаруу менен саны жагынан орус тилдеги редакциянын 
деңгээлине жакындады. Бул Клооптун бир нече жылкы аракети болду.

Азыркы мезгилде Клооп 9 журналистика мектебин өткөрдү. Журналистиканын негиздери 150 жакын студентке окутулду. 
Клооптун журналистика мектебинин үч бүтүрүүчүсүнүн жарыялоолору мыкты деп таанылды:

Развитие независимой журналистики

Ош бюросунун журналистика мектебинин эки студентинин материалы «Аракет-2020» кесипкөй журналистика
жаатындагы улуттук сыйлыкка көрсөтүлгөн.

«Балдарды коргоо» номинациясы боюнча 3-орун – Айдана Жумашова «Өмүр бою дарылануу жана 4 миң сом.
Дарыгерлердин шалаакылыгынан АИВ жуктуруп алган эне-балдардын окуялары» аталышындагы жарыялоосу менен. 

«Маданият жана агартуу» номинациясы боюнча 3-орун – Айзат Камчыбекова «Кара-Суу: Окуучулар
Керме-Тоо айлынын авариялык абалда деп табылган мектебинде окуп жатышат» жарыялоосу менен.

Журналист Айбике Адилет кызынын «Все сгорело и обратилось в пепел» История семьи Мажитовых, чей дом сожгли
при конфликте на границе» макаласы «Ачык Кыргызстан» сынагында «Бир региондун көйгөйлөрүн чагылдыруу боюнча
мыкты иш» номинациясын жеңип алды.

2021-жылдын июнунда Kloop.kg «Фемицид. Кыргызстанда аялдарды ким жана кантип өлтүрөт?» даталык иликтөөнүн 
авторлору Савия Хасановага жана Анна Капушенкого The New York Times, The Atlantic, Financial Times глобалдык ЖМКлардын 
долбоорлору менен биргеликте дата-журналистика жаатында жогорку жетишкендиктери үчүн сыйлык ыйгарылган. Долбоор 
маалыматтардын жардамы менен Кыргызстандагы фемицид статистикасында аялдарды өлтүрүү – үй-бүлөдөгү системалуу 
зомбулуктун негизги кесепети экендиги биринчи жолу көрсөтүлдү. 2020-жылы «Жаңы мамилелерди жана платформаларды 
пайдалануу менен социалдык маанилүү темалар боюнча медиадемилгелерди колдоо» сынагынын алкагында 
Кыргызстандагы фемицид жөнүндө статистика боюнча биринчи долбоор «Сорос-Кыргызстан» Фонду тарабынан колдоого 
алынган.

Максат Осмоналиевдин «Девочка и ослик» иши Media CAMP 2021 борбордук-азиялык сынакта атайын байге алган, 
фоторепортаждын каарманы Данияр Абдыкеримовдун документалдуу тасмасынын жана Current Time Asia репортажынын 
каарманы болгон; тасма адам укуктары боюнча тасмалардын эл аралык сынагына көрсөтүлгөн.

2020-ж. «Сорос-Кыргызстан» Фондунун медиа программасынын гранттык сынагынын алкагында 14 долбоор колдоого 
алынган. 2021-ж. медиауюмдардын 5 материалы Кыргызстандагы Интерньюс тарабынан уюштурулган «Аракет» улуттук 
сыйлыктын ээси болушту. «Политклиника» басылмасы дата-материалдарды чыгарууну башкаган жана Алтынай Мамбетова 
менен биргеликте «Эл жана анын бийлиги» номинациясындагы категорияда 1-орунду ээлеген. «Балдарды коргоо» 
номинациясында Элвира Султанмурат кызы, Дастан Үмөтбай уулу – Тоюлан биринчи орунду алды. «Бийик» балдар тууралуу 
тасма (Тоюлан. Фильм о «солнечных» детях), Клооп Медиадан Александра Титованын жана Савия Хасанованын «У вас есть 
выбор, у меня его нет» иши – балага карата зомбулукту таануу жөнүндө интерактивдүү оюну экинчи орунду жана «Кыздары 
мээнеткеч Араван жергеси. Кыштакта бир күн (Один день в деревне)» менен «Биздин ТВдан» Сыймык Марат уулу үчүнчү 
орунду алды. «Коомдук теңчилик» номинациясында Клооп Медиадан Анна Капушенконун, Савия Хасанованын «Я бы ее все 
равно убил» аттуу иши – «Клооптун» Кыргызстандагы фемицид жөнүндө изилдөөсү биринчи орунду алды.

Журналисттик иштерди эл аралык таануу
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13 жарандык катышуу долбоору

Кыргызстанда коррупция
көйгөйлөрүн 6 изилдөө

Жарандык Агартуу
Академиясынын 25 бүтүрүүчүсү

Бүткүл өлкө боюнча
Кыргызстан Жарандарыны
IV Форумунун 257 катышуучусу

«Демократиялык башкаруу» программасы $ 402 072 бюджетинин алкагында
жарандык катышууга көмөктөшүү жана демократиялык башкаруу
принциптерин илгерилетүү максатын көздөө менен гранттык сынактарды
ачуу, максаттуу гранттарды берүү жана операциялык иш-чараларды ишке
ашыруу аркылуу бир катар долбоорлорду ишке ашырды. 

2021-жыл программанын ишинин биринчи жылы, ошондой эле өлкө үчүн демократиялык 
башкаруу көйгөйлөрүнүн өзгөчө актуалдуу жылы болду.

2021-жылы программа үчүн чоң багыт прикладдык, практикалык изилдөөлөр жана 
аналитика боюнча долбоорлор болду. Мисалы, коррупция, аналитикалык долбоорлор 
боюнча изилдөөлөр, Социалдык инновациялар лабораториясы жана Civic City Dashboard
(civicdata.kg) шаардык маалыматтардын платформасын ишке киргизүү болду. 

Маанилүү багыттардын бири окутуучу мазмундагы долбоорлор – Жарандык агартуу 
академиясын жана коррупцияга каршы академиялык сертификатталган программаны 
колдоо. Үчүнчү багыт түздөн-түз жарандык демократиялык катышуу боюнча долбоорлор 
– бул «Жарандык катышуу долбоорлорун» ишке ашырууга гранттарды берүү жана ири 
жарандык иш-чараларды – Кыргызстан Жарандарынын Форумун өткөрүүнү колдоо.
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Кыргызстанда социалдык инновациялар лабораториясы

Жашыл экономика жана санариптештирүү багытында өлкөнү өнүктүрүү үчүн демилгеленген кадамдарга карабастан, социалдык теңсиздик деңгээлин 
жогорулатуу көйгөйлөрү, жумушсуздуктун жогорку деңгээли, абанын булгануусу менен кырдаалдын начарлашы, инфратүзүмдүн түшүшү жана 
социалдык кепилдиктердин алсыздыгы азыркыга чейин актуалдуу бойдон калууда.

«Сорос-Кыргызстан» Фонду Борбордук Азиядагы Америка Университети менен кызматташтыкта жогоруда көрсөтүлгөн көйгөйлөрдү чечүүдө креативдүү, 
инновациялык мамилелер үчүн экосистеманы жакшыртууга көмөктөшүү үчүн Социалдык Инновациялар Лабораториясын (Social Innovations Lab - Kyr-
gyzstan) түздү. Лаборатория муниципалитеттин, бизнес-коомчулуктун жана жарандык сектордун өкүлдөрүнүн чечим кабыл алуучу жактарын тартуу 
менен социалдык, экологиялык жана экономикалык көйгөйлөр боюнча биргелешкен иштерди уюштурууга жана изилдөө жүргүзүүгө багытталган. Окшош 
лабораториялар дүйнө жүзү боюнча көптөгөн башка шаарларда бар жана системалуу өзгөртүүлөр үчүн натыйжалуу механизмдерди түзөт.

Лаборатория биринчи долбоорунун бири индикаторлордун шаардык панели түрүндө – Civic City Dashboard муниципалдык кызматтардын иштерин 
жарандык мониторинг кылуунун куралын түзүү болуп снаалат. Бул курал түшүнүктүү логикада шаардагы учурдагы кырдаалды көрсөтөт, корреляцияны 
табуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү алып чыгат, анан негизинде колдонуучу муниципалдык кызматтын ишинин натыйжалуулугу, муниципалитеттин 
чечимдери боюнча себептүү-иликтөө байланыштарынын теориясын куруу жөнүндө өз пикирин билдире алат.

Жарандуулукка карата тест

Кыргызстандыктардын жарандык маалымдуулугунун жана активдүүлүгүнүн деңгээли жөнүндө актуалдуу маалыматтарды алуу максатында Кыргыз 
Республикасында жарандык агартуу программаларынын сапатын андан ары жогорулатуу жана кеңейтүү, жарандык компетенцияларды өнүктүрүү жана 
жарандык активдүүлүктү жогорулатуу үчүн «Смарт Жаран» Ассоциациясы, «Сорос-Кыргызстан» Фонду жана Борбордук Азия Университетинин Жарандык 
коом институту «Жарандуулукка карата тест» методикасы боюнча улуттук сурамжылоо жүргүзүүнү уюштурууну демилгеледи.

Бул методика адамдарга кыйла жөндөмдүү, натыйжалуу жана өз өлкөсүнүн жана глобалдык дүйнөнүн жоопкерчиликтүү жараны болууга мүмкүндүк 
берүүчү мүнөздөмөнү камтыйт. Кыргызстандыктардын жарандуулугун изилдөө төрт башкы багыт боюнча көрсөтүлгөн теориялык жана методикалык 
негиздерине ылайык жүргүзүлөт:

Демократиялык жарандуулук концепциясы темасында аналитикалык иш алдын ала жүргүзүлдү, анын негизинде кийинки социалдык изилдөөлөр үчүн 
концептуалдуу-теориялык алкакта иштелме иштелди.

Изилдөөнүн жыйынтыктары жарандык компетенцияны өнүктүрүү жана КР жарандык активдүүлүктү жогорулатуу боюнча иштелип чыккан сунуштамалар 
андан ары кеңири коомдук талкууларды жана презентацияларды өткөрүүгө кызмат кылат.

жарандык билимдер; жарандык жүрүш-туруш; жарандык мамиле; жарандык билим берүү;
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Кыргызстандагы коррупция көйгөйлөрүн изилдөө

2021-ж. «Демократиялык башкаруу» программасы Кыргызстандагы коррупциянын көйгөйлөрү жөнүндө сынак жарыялаган. Сынактын максаты 
коррупциянын ар түрдүү аспекттерин олуттуу изилдөөнү өткөрүүгө жана бул көрүнүш менен күрөшүү боюнча негиздүү практикалык чараларды иштеп 
чыгууга карата кызыкдар жана квалификациялуу изилдөөчүлөрдү тартуу болду.

Колдоого алынган изилдөөлөр Фонддун өзүнө жана башка кызыкдар субъекттерге Кыргызстандагы коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча андан аркы 
демилгелер жана чаралар үчүн туруктуу эмпирикалык негизде берилүүгө тийиш. Атап айтканда, бул изилдөөлөр төмөнкү механизмдерди түшүнүүдө: 
укуктук, саясий, экономикалык ж.б. – коррупцияны жөнгө салуучу коомдо, маданиятта, коомдук институттарда конкреттүү факторлорду ачыктоодо 
жетектөөчү коррупциялык көрүнүштөрдүн боштуктарын толтурууга тийиш.

Сынактын жыйынтыгы боюнча өзүнүн изилдөө долбоорлорду аткарууга гранттар алты өтүнмө боюнча берилди, мында ар бир долбоор коом үчүн 
актуалдуу кызык жараткан өзүнчө социалдык-экономикалык чөйрөдө коррупциянын көйгөйлөрүн изилдөөгө багытталган.

Максаттуу гранттар

Программа негизги өнөктөштөргө максаттуу гранттарды берүү аркылуу бир катар демилгелерди 
жана иш-чараларды колдоду. Атап айтканда, «Центр Полис-Азия» КБ грант «Жарандык Агартуу 
Академиясы»: жыл ичинде үч жумалык сессия менен 2021-ж. июнь, август жана октябрында 
өткөрүлгөн жаш лидерлердин сынагы аркылуу тандалгандар үчүн билим берүү форумунун 
онунчу сессиясын өткөрүүгө берилген.

Академиянын максаты – жарандуулукту көрсөтүү үчүн зарыл болгон билимдерди жана 
көндүмдөрдү берүү боюнча формалдуу эмес аянттарды уюштуруу аркылуу адам укуктарынын 
баалуулуктарын тааныган жаш жарандардын тобун түзүү. 25 жакын катышуучу ЖАА негизги 3 
сессиясы аркылуу өтүштү жана бул академиянын 300 ашык бүтүрүүчүсү топко кошулушту.

Башка максаттуу грант «Көчмөн Номад» КФ 2021-жылдын ноябрында Кыргызстан Жарандарынын 
Форумун уюштуруу жана өткөрүү үчүн берилген. Төртүнчү жолу өткөрүлгөн Форум 
Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына арналган жана күндүн кызыктуу 
маселелерин активдүү жарандардын жана жарандык коомдун арасында өткөндүн сабагы көз 
карашында да, келечекте өнүгүү жолдорун издөө максатында да сүйлөшүүнү жөнгө салуу 
максатында уюштурулган. Кыргызстан боюнча 250 ашык адам форумдун төрт тематикалык 
сессиясына катышышты: жергиликтүү коомчулук, климаттын өзгөрүшү, билим берүүнүн 
чакырыктары жана коомдун баалуулуктары. Форумдун коноктору кыргыз жана орус тилдеринде 
15 ашык баяндамаларды угушту жана талкуулашты.

Жарандык катышуу долбоорлору

Ошондой эле, 2021-жылы Сынак демократиялык баалулуктардын ырааттуулугун бекемдөөгө, жарандардын өз башкаруусунун ролун күчтөндүрүүгө 
(улуттук жана жергиликтүү деңгээлде), коомдук жашоо үчүн жагымдуу шарттарды аныктоого жана түзүүгө, ошондой эле жалпы кызыкчылык үчүн 
жарандардын өзүн уюштуруу жана өз ара жардамдашуу маданиятын жайылтууга өбөлгө түзүүчү жарандык активдүүлүктү жана демилгелерди колдоо 
үчүн уюштурулган.

Коомдун бакубатчылыгы үчүн өз демилгелерин башкалардын жардамысыз жана суроо-талабысыз өз алдынча ишке ашырган активдүү жарандарды же 
топторду аныктоо жана колдоо максаты өзгөчө көздөлгөн жана бул активдүүлүктө гранттык колдоо көмөкчү гана боло алат. Сынак юридикалык жактар 
үчүн да, жеке жактар үчүн да ачык болду. Тандоонун жыйынтыгында гранттык колдоо сынактын шартына ылайык 13 кыйла ишенимдүү өтүнмөгө 5 
юридикалык жатарга жана 8 жеке жактарга берилди.

Долбоорлор кыргызстандыктар үчүн маанилүү теманы камтыды, атап айтсак:
Бишкек шаарынын жашыл аймактарын өнүктүрүү 

Майыптыгы бар аялдарды жана кыздарды сексуалдык
асылуу жөнүндө билим берүү

Талас регионунда ар түрдүүлүктү сактоо боюнча экологиялык
кыймылды күчтөндүрүү

Кыргыз тилдүү балдарды демократиянын негиздерине жана
принциптерине окутуу

майыптыгы бар адамдардын жана майыптыгы бар балдардын
ата-энелеринин жарандык жана социалдык активдүүлүгүн жогорулатуу

Ош шаардык аймактык администрациясында калктын кайрылуу
платформасын түзүү

Экологиялык активизм фестивалы

Финансылык сабаттуулук, кесиптик багыт боюнча курстар жана жумушка орношууда майыптыгы бар адамдарга жардамдашуу ж.б. 

ЖМКда маалыматтык-агартуу иши аркылуу парламенттик
демократиянын баалуулуктарын илгерилетүү 



Билим берүү
программасы

$ 340 774

26 б.
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2021-жылы Билим берүү программасы атайын билим берүү муктаждыктары бар жана социалдык аярлуу катмардагы
балдардын билим алуусун жакшыртуу үчүн шарттарды түзүүгө багытталган $ 340 774 бюджет менен гранттык
жана операциялык долбоорлорду финансылык колдоону улантты.

Долбоордун милдеттери: 

Угуусун диагностикалоо жана угуу аппараттарын тууралоо боюнча адистердин
квалификациясын жогорулатуу. Квалификацияны жогорулатуу боюнча окууну
«Санкт-Петербург сурдологиялык борборунан» чакырылган адистер өткөрөт, окуу 7 күнгө уланат.

Угууну диагностикалоо үчүн зарыл болгон жабдууну сатып алуу.

Бишкек ш. жана Ош ш. угуусу бузулган жана кохлеардык имплантат коюлган балдарга
жана чоӊдорго кызматтарды көрсөтүү үчүн угууларын диагностикалоо үчүн бөлмөлөрдү
жабдуу (диагностикалоо үчүн топтом жана угуу аппаратын тууралоо).

Угуусу бузулган жана буга окшош диагноздогу балдарга өз убагында
жана комплекстүү жардам берүү

СКФ колдоосунда «Развитие» КБ атайын педагогдор үчүн сурдопедагогика жаатында
квалификацияларын жогорулатуу боюнча бир катар окутуучу вебинарларды өткөрөт.
Адистер өзгөчө билим берүү муктаждыктары бар балдар менен иштөө жана тарбиялоо
жөнүндө кеӊири түшүнүккө ээ болушат.
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Көп тилдүү билим берүү

80 мектеп жана 60 МЧБУ
(Мектепке чейинки билим берүү уюмдары) 
ЖРТ, НООДУ, PISA эл аралык жана улуттук баалоо системаларынын талаптарын
эске алуу менен көп тилдүүлүк боюнча методикалык жана мектеп материалдарын
иштеп чыгууга колдоо алышты

5 жож жана окож 
билим берүү мекемелери үчүн көп тилдүү билим берүүчү педагогдорду даярдоо
программаларын иштеп чыгууну кошкондо, көп тилдүү билим берүү боюнча
долбоорду иштөөгө тартылды

Өзгөчө билим берүү муктаждыктары
бар балдарга жана алардын ата-энелерине
жардам берүү каттамдары

Ош ш. 10 Өзгөчө билим берүү муктаждыктары (ӨБМ)
бар балдар мектепке чейинки даярдоодон өтүшөт

Кыргызстандын түштүгүндөгү өзгөчө билим алуу
муктаждыктары бар балдардын 150 ата-энеси
инклюзивдик билим берүүдө балдарды коштоо жана
сапаттуу ыңгайлаштыруу методикасы менен
таанышышты.

Кыргызстандын 4 регионунда өзгөчө билим алуу
муктаждыктары бар балдар менен иштеген
активдүү ата-энелердин жана адистердин арасында
Ош ш. «АВА мама+» аутизм менен балдарга жардам
берүү борборунун иш тажрыйбасы жайылтылды.

Инклюзивдик билим берүү

27 аталыш жана 2765 нуска 
ДМЧ (Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген) окуучулар менен иштеген пилоттук
мектептер үчүн кыргыз жана орус тилдеринде окуу-методикалык материалдар

204 ата-эне 
балдарды өнүктүрүү жана социалдаштыруу маселеси боюнча
кесипкөй консультацияларды алышты

307 ата-эне жана 413 бала 
пандемия мезгилинде психологиялык-медициналык-педагогикалык
коштоо кызматтарын аралыктан алышты

30 студент
ИБРБ жана пилоттук мектептердин базасында «Мектептик күн»
педагогикалык практикасын өтүшөт

340 студент
окутуучулардын жетекчилиги менен инклюзия деңгээлинде алгачкы студенттик илимий
изилдөө жүргүзүштү, КР 35 мектебинде инклюзиянын абалы тууралуу отчет даярдашты

24 конок лекциялары
чет өлкөлүк профессорлордун КР студенттери үчүн инклюзивдик билим берүү боюнча 

387 ӨБМ бар
(өзгөчө билим алуу муктаждыктары бар) балдар КР 22 мектебинде иштелип чыккан
ыңгайлашкан программа боюнча окушат 

187 педагог
акыркы 3 жылда ӨБМ бар балдарга жеке мамилени уюштуруу боюнча иштөөнү окушту

ДМЧ 314 бала
жаңы жеке окуу планы боюнча окуудан өтүшөт

Социалдык кызматтын 29 бөлүмүндө
социалдык кызматкерлер менен иштөө уюштурулду

27 апа Мээнин шал оорусу менен жабыркаган
балдар үчүн түзүлгөн ХАБдын алкагында психологиялык колдоо алышат

49 бала Мээнин шал оорусу менен жабыркаган
балдар үчүн түзүлгөн ХАБдын алкагында калыбына келтирүүчү кызматтарды алган
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Көп тилдүү билим берүү

80 мектеп 60 МЧБУ 5 жож жана окож 
долбоордун ишине тартылды

«Сорос-Кыргызстан» Фонду көп тилдүү билим берүү системасын өнүктүрүүнү колдоого 
багытталган программалык компоненттин алкагында көп тилдүү жана көп түрдүү 
маданий билим берүү Концепциясын жана Комплекстүү программасын ишке ашырууда КР 
Билим берүү жана илим министрлиги өнөктөш катарында чыгат, ошондой эле билим 
берүүнүн мазмунун реформалоо боюнча ишке көмөк көрсөтөт (МБС, предметтик 
стандарттарды иштеп чыгуу жана тил багыты боюнча ОМК).

Мектеп администрациясынын жана ата-энелер коомунун тандоосу боюнча орус, өзбек 
жана тажик тилдеринде окутулган мектептерге жана класстарга – мамлекеттик 
кыргыз тилде, ал эми кыргыз, өзбек жана тажик тилдеринде окутулган 
мектептерге/класстарга – расмий тилде программаны иштөөгө жана окуу 
материалдарын иштеп чыгууга багытталган.

Көп тилдүү форматта окутуу өзбек тилинде 
окутулган мектептин бүтүрүүчүлөрүн кесиптик 
даярдануу системасына интеграциялоо 
мүмкүнчүлүгүн берет, ошондой эле этностук азчылык 
мектептеринде экинчи тилди окутуу сапатын 
жакшыртууга өбөлгө түзөт.

Андан тышкары, окутуучу-филологдор экинчи тилде (орус жана кыргыз) тилдик көндүмдөрдү өнүктүрүү боюнча зарыл практикалык колдоого ээ болушат. Математика мугалими 
мамлекеттик тилде көндүмдү өнүктүрүү менен билингвалдык негизде матемитиканы окута алат, бул өзбек мектептердин жогорку класстарында ЖРТ тапшырууга мамлекеттик же 
расмий тилдерде жакшы даярданганга мүмкүндүк берет. Математика боюнча окуучлар функционалдык математикалык сабаттуулукту өнүктүрүүдө математика мугалимдеринин 
потенциалын жогорулатуу, көз карандысыз баалоо мамилелери менен тааныштыруу (ЖРТ, НООДУ, PISA). 

«Социалдык интеграция» коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылуучу «Кыргыз Республикасында көп тилдүү (билингвалдык) билим берүү инклюзивдик программаларын 
туруктуу ишке ашырууну камсыз кылууну колдоо» долбоору көп тилдүү жана көп түрдүү маданий билим берүү Концепциясын жана Комплекстүү программасын (кызматташтык 
жөнүндө меморандумга ылайык), ошондой эле билим берүүнү мазмунун реформалоо боюнча иштерди (МБС, предметтик стандарттарды жана ОМК иштеп чыгуу) ишке ашырууда 
КР Билим берүү жана илим министрлигинин өнөктөшү катарында уюмдун көп жылдык ишин улантуу болуп саналат. 
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Инклюзивдик билим берүү

Комплекстүү программа төмөнкү багыттарды камтыйт:

Мазмундуу компонент – ДМЧ окуучулар үчүн стандарттар жана жалпы билим берүү уюмдарынын мугалимдерин аны 
пайдаланууга окутуу (детоборборлоштурулган мамилени колдонуу аркылуу). БАЭФ долбоорунун жүрүшүндө иштелип чыккан 
модулдун материалдары ПККЖжКДРИ жогорулатуу программасынын негизинде коюлушу мүмкүн;

Психологиялык медико-педагогикалык коштоо (ПМПК) институционалдык кызматы түзүм катары
(система катары комплекстүү колдоо);

Педагогикалык калыбына келтирүү жаатында ДМЧ баланын билим алууга жана ӨЖП компонентине жетүү предметине 
карата ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү жана коммуникация.

Ата-энелердин жана үй-бүлөнүн үзгүлтүксүз консультациялык психологиялык колдоосу;

2021-ж. ДМЧ балдардын билим алууга жетүүсүн жакшыртуунун үстүндө иштеген, 
балдарга жана алардын ата-энелерине түздөн-түз кызмат көрсөтүүчү жарандык 
сектордун уюмдарынын демилгелерин колдоо боюнча «Инклюзивдик билим берүү» 
программалык компонентинин алкагында 7 долбоор колдоого алынды. Алардын ичинде 
ДМЧ балдардын дарегине сервистик жана калыбына келтирүүчү кызматтарды 
көрсөтүүгө багытталган демилгелер бар, ошондой эле ДМЧ балдар үчүн билим берүү жана 
социалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн туруктуу системаны институционалдык 
бекемдөөгө багытталган. Бул компоненттин алкагында ДМЧ окуучулар менен иштеген 
пилоттук мектептер үчүн кыргыз жана орус тилдеринде басма окуу-методикалык 
материалдар даярдалган жана басып чыгарылган (бардыгы 27 аталыш жана 2765 нуска.)
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«Биздин мектеп» долбоорунун алкагында БАЭФ 4 негизги милдетти чечүүнүн үстүндө иштейт:

КР инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү концепциясынын алкагында ДМЧ балдар жана алардын үй-бүлөсү үчүн социалдык
жана билим берүү кызматтарынын туруктуу системасын өнүктүрүү

1

2021-жылы долбоордун алкагында ПМПК ишине үй-бүлөлөр активдүү тартылган. Балдарды өнүктүрүү жана социалдаштыруу маселелери боюнча 204 ата-энеге консультация жүргүзүлгөн. 
Ата-энелер үй-бүлө шартында балдарга жардам көрсөтүүнүн жеткиликтүү методдору жана ыкмалары үйрөтүлдү. Ата-энелердин мектеп менен кайтарым байланышы уюштурулду. Онлайн 
окутууда атайын билим берүү муктаждыктары бар балдар менен иштөө методдору иштелип чыкты жана апробацияланды. Пандемия мезгилинде психологиялык-медико-педагогикалык 
коштоо менен аралыктан кызмат көрсөтүүнү 307 ата-эне жана 413 бала алды, алыстыктагы форматта иштөөнүн жаңы тажрыйбасы алынды. Ата-энелер менен жолугушуулар өткөрүлдү, 
ата-энелер тобунун иши колдоого алынды. Пилоттук мектептердин жана райондун мектептеринин педагогдору ата-энелер менен иштөө боюнча материалдарды алышты. ПМПК үчүн төлөм 
долбоордун бюджетине кирген, республикада 3 ПМПК иштейт.

204 ата-эне
балдарды өнүктүрүү жана социалдаштыруу
маселеси боюнча кесипкөй консультацияларды
алышты

307 ата-эне

413 бала
пандемия мезгилинде психологиялык-медициналык-
-педагогикалык коштоо кызматтарын аралыктан алышты
30 студент ИБРБ жана пилоттук мектептердин базасында
«Мектептик күн» педагогикалык практикасын өтүшөт

И.Арабаев атындагы КМУнун алдында Жождор аралык инклюзивдик билим берүү лаборатория (ЖИБЛ) ишин өнүктүрүү (ДМЧБ үчүн МБС УЖБ пилоттоо программасы)2

БАЭФ жана СКФ тарабынан түзүлгөн И.Арабаев атындагы КМУнун базасында жождор аралык ИБЛ 4 жылда инклюзивдик мектептер үчүн педагогикалык кадрларды даярдоо боюнча 
стратегиялык институт болду, инклюзивдик окутуу процессин уюштурууга өлкөдөгү 7 жождун Профессордук окутуучулук курамынын (ПОК) көңүлү бурулду, педагогикалык кадрларды 
даярдоо системасы кыргыз, орус тилдеринде ОМК иштелип чыкты жана киргизилди (бакалавр, квалификацияны жогорулатуу үчүн). 30 студент ИБРБ базасында жана пилоттук мектептерде 
«Мектеп күнү» педагогикалык практикасын өтүшөт. Окутуучунун ишин өздөштүрүштү. Педагогикалык инклюзивдик аянчасынын базасында келечектеги педагог адистерди даярдоо 
системасын үзгүлтүксүз ишке ашыруу үчүн «Мектеп күнү» инклюзивдик практикасынын алкагында жождун даярдалган окутуучулары тарабынан компетенттүү методикалык колдонмо 
менен башкаруунун педагогикалык системасы иштелип чыккан. 

Лаборатория КМШ өлкөлөрүнүн инклюзивдик билим берүү боюнча жождордун кеңешинде Кыргызстанды көрсөтөт (М. Танк атындагы БМПУ базалык жож). КР студенттери үчүн чет өлкөлүк 
профессорлор тарабынан инклюзивдик билим берүү боюнча 24 конок лекциясы уюштурулган. ЖИБЛ базасында магистранттар, студенттер ИО боюнча адабияттар менен таанышышат (270 
булак), Акыйкатчынын катышуусу менен ДМЧА (Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын) укуктарын коргоо боюнча студенттик иш-чаралар үчүн талкуу аянтын уюштура 
алышат; «Инклюзивдик билим берүү» курсун окуган окутуучулар предметтин мазмуну боюнча консультация алышат, студенттер диагностикалык-коррекциялык аспаптарды байкап 
көрүштү. Окутуучулардын жетекчилиги алдында 340 студент инклюзия деңгээлинде биринчи жолу студенттик илимий изилдөө жүргүзүштү, КР 35 мектебинде инклюзиянын абалы жөнүндө 
отчет даярдашты. 

Лабораториянын базасында илимий жыйнакты жарыялоо менен «Инклюзия үчүн бирге» эл аралык конференция өткөрүлдү.

30 студент
ИБРБ жана пилоттук мектептердин базасында
«Мектептик күн» педагогикалык практикасын
өтүшөт

340 студент
окутуучулардын жетекчилиги менен инклюзия деңгээлинде
алгачкы студенттик илимий изилдөө жүргүзүштү,
КР 35 мектебинде инклюзиянын абалы тууралуу
отчет даярдашты
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Билим берүү системасындагы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн мамлекеттик билим берүү стандартынын долбоорун киргизүү
(2018-2020-жылдары Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү стратегиясы).3

ДМЧ балдар МБС билим берүү ишке ашыруу ДМЧ балдар үчүн өз билим берүү сапатына салыштырууну камсыз кылат. Билим берүү мазмунунун багыты окуучуларды натыйжалуу 
социалдаштыруу үчүн ДМЧ балдардын жашоо компетенциясын түзүүгө артыкчылыктуу негиз түзөт. Бүгүнкү күндө КР 22 мектебинде иштелип чыккан ыңгайлашкан программа боюнча СОП 
менен 387 бала окуйт. Акыркы 3 жылда ОЖС менен балдарга жеке мамилени уюштуруу боюнча 187 педагог окутулду.

КРда инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү программасын ишке ашыруу максатында ведомство аралык өз ара аракеттенүүнү уюштуруу.4

Ведомство аралык өз ара аракеттенүүнү жакшыртуу максатында координациялык кеңеш түзүлдү, ал өз ишин улуттук деңгээлде улантат, ошондой эле жергиликтүү координациялык 
кеңештер түзүлгөн, ошентип, долбоор менен КР Социалдык өнүктүрүү министрлигинин, Билим берүү жана илим министрлигинин жана Саламаттык сактоо министрлигинин арасында 
вертикалдуу жана горизанталдуу өз ара аракеттенүүнү жакшыртуу үчүн демократиялык (административдик ресурсу жок) түзүлдү. ДМЧ балдардын калыбына келтирүү жеке программасы 
КР Социалдык өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте ЖОП негизинде 314 бала үчүн педагогикалык калыбына келтирүү бөлүгүнө сунуштамалар киргизилди. КР боюнча 29 бөлүмдө 
социалдык кызматкерлер менен иштер уюштурулган. Кыргыз Медицина Академиясынын КЖИ алдында дарыгерлерди жана ата-энелерди окутуу үчүн, ошондой эле балдар менен 
практикалык иштерди иштөө үчүн Мээнин шал оорусу менен жабыркаган балдар үчүн ХАБ түзүлгөн. ХАБдын базасында 27 эне психологиялык колдоо, 49 бала калыбына келтирүүчү 
кызматтарды алышкан. Пилоттук мектептер үчүн инклюзия шарттарында мектептердин иштөө системасы белгиленген пилоттук мектептер үчүн инклюзия шарттарына мектептерди 
өнүктүрүү программасын КР БИМ тарабынан иштелип чыкты жана бекитилди. Инклюзивдик билим берүү шартында мектептерди өнүктүрүү Программасын ишке ашыруунун алкагында 
өнөктөш уюмдар жана кызыкдар тараптар менен жыл ичинде мектептердин кызматташтыгынын жыйынтыктары тууралуу талкуу өткөрүлдү.
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Өзгөчө билим берүү муктаждыктары бар балдарга жана алардын
ата-энелерине жардамдын каттамдары

Ош ш. «АВА мама+» борборунун базасында аутизм менен балдарга Ошто Кыргызстандын түштүгүндө жашаган майып балдардын ата-энелери үчүн 
«Ата-энелер үйрөнгөн инклюзивдик билим берүү» кызматынын иши, ошондой эле Ош ш. өзгөчө билим берүү муктаждыктары бар 10 бала үчүн мектепке 
чейинки даярдоо уюштурулду.

Кыргызстандын түштүгүндө өзгөчө билим берүү муктаждыктары бар балдардын 150 ата-энеси инклюзивдик билим берүүдө балдардын коштоо жана 
ыңгайлаштыруу методикасын менен таанышышты.

Ош г. «АВА мама+» аутизм менен балдарга жардам берүү борборунун иш тажрыйбасы Кыргызстандын түштүгүндөгү 4 регионунда өзгөчө билим берүү 
муктаждыктары бар балдар менен иштеген активдүү ата-энелердин жана адистердин арасында жайылтылды. Тартылган адистер аутизм менен жана 
башка өнүгүү бузулуулары бар балдар үчүн инклюзивдик мектепке чейинки билим берүү негиздери, АВА терапиянын негиздери жана эрте кийлигишүү 
Денвердик модели окутулду.

Даун синдрому бар балдарды жетектөөнүн заманбап жолдору

«Сантера - Юг» Синдрому менен Балдардын Ата-энелеринин Коомдук Фонду «Даун Синдрому – 
обочолонуу үчүн себеп эмес» долбоорунун үстүндө иштейт.

Долбоордун негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

Квалификацияны жогорулатуу системасында программалардын мазмунун
жана методикасын өркүндөтүү аркылуу инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү

Бул долбоор КРда инкюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү үчүн квалификацияны жогорулатуу системасында ИББ боюнча программалардын окутуунун 
мазмунун жана методикасын өркүндөтүүгө багытталган. 

«Будущее страны» коомдук фонду 2021-жылы «Сорос-Кыргызстан» Фондунун колдоосунда методикалык материалдарды түзүүнүн жана жайылтуунун 
үстүндө иштеген.

ИББ боюнча кесиптик лексика сөздүгүн түзүү жана бекитүү менен КРда ИББ боюнча бирдиктүү түшүнүк аппаратын кабыл алуу.

ИББ боюнча бардык программалар үчүн милдетүү базалык контентти (билүү, мамиле, аракет) аныктоо жана бекитүү.

ИББ боюнча бардык программалар үчүн маалыматтык-методикалык ресурстарды интернет тармагына жайгаштыруу.

ИББ боюнча программаларды сапаттуу берүү үчүн зарыл болгон квалификацияларды жогорулатуу курстарынын адистеринин тренерлик потенциалын 
күчтөндүрүү.

Даун синдромун алып баруунун заманбап жолдору жөнүндө медперсоналдын маалымдуулугун 
жогорулатуу.

Ата-энелерди ДС менен балдарды өнүктүрүү көндүмүнө окутуу.

Билим берүү мекемелеринин адистерин инклюзивдик мамилеге үйрөтүү.



«Сорос-Кыргызстан» Фонду | Жылдык отчет - 2021, Билим берүү программасы 34 б.

Эрте кийлигишүү жаатында кесипкөйлөрдү жаратуу жана өнүктүрүү үчүн «Сорос-Кыргызстан» Фондунун колдоосунда «Шоола-Көл» Коомдук бирикмеси 
2021-жылы бир нече багыттарда иштеди, анын ичинде:

Кыргызстанда эрте кийлигишүү
кесипкөй коомун калыптандыруу

Кыргызстанда эрте кийлигишүү алгачкы сертификатталган тренер/окутуучулардын кесипкөй коомун түзүү үчүн Санкт-Петербург институтунда 
«Балдарга эрте кийлигишүүнү уюштуруу негиздерин окутуунун методикасы» эрте кийлигишүү билим берүү курсу (онлайн режимде);

Жалал-Абад жана Нарын областтарында бул жааттагы адистерге эрте кийлигишүүнүн методикаларын жана куралдарын илгерилетүү жана жайылтуу 
үчүн уюштуруу, маалыматтык, консультативдик жана методикалык жардам көрсөтүү; 

Адистердин квалификациясын жогорулатуу жана кесиптик даярдоо максатында Ысык-Көл, Жалал-Абад жана Нарын областтарында эрте кийлигишүү 
кызматтарынын кызматкерлери үчүн Россия Федерациясынын адистери тарабынан ай сайын скайп – супервизия өткөрүү аркылуу колдоо көрсөтүү;

«Шоола-Көл» КБ эрте кийлигишүү кызматынын базасында эрте кийлигишүү кызматынын базасында эрте кийлигишүүнүн прогрессивдүү методдорун 
жана технологияларын апробациядан өткөрүү, киргизүү жана Кыргызстан үчүн жаңыларды сыпаттоо. Бул иш мүмкүнчүлүктөрдү жана 
кыйынчылыктарды айкындоого, бардык механизмдерди иштеп чыгууга, иштелип чыккан моделди башка реиондорго андан ары жайылтуу үчүн 
тажрыйбаны сыпаттоого мүмкүндүк берет.

Социалдык тармактарда эрте кийлигишүү жөнүндө - SEO\SMM өнүктүрүү, www.ei.kg колдоо жана толтуруу, https://www.facebook.com/eii.kg ,
https://www.instagram.com/ei.kg/ , эрте кийлигишүүнүн принциптерин, баалуулуктарын жана этикасын кабыл алууну жогорулатат.

СКФ колдоосунда «Развитие» КБ атайын педагогдор үчүн сурдопедагогика жаатында 
квалификацияларын жогорулатуу боюнча бир катар окутуучу вебинарларды өткөрөт. Адистер 
өзгөчө билим берүү муктаждыктары бар балдар менен иштөө жана тарбиялоо жөнүндө кеңири 
түшүнүккө ээ болушат.

Долбоордун милдеттери: 

Угуусу бузулган жана буга окшош диагноздогу балдарга
өз убагында жана комплекстүү жардам берүү

Угуусун диагностикалоо жана угуу аппараттарын тууралоо боюнча адистердин 
квалификациясын жогорулатуу. Квалификацияны жогорулатуу боюнча окууну «Санкт-Петербург 
сурдологиялык борборунан» чакырылган адистер өткөрөт, окуу 7 күнгө уланат.

Угууну диагностикалоо үчүн зарыл болгон жабдууну сатып алуу.

Бишкек ш. жана Ош ш. угуусу бузулган жана кохлеардык имплантат коюлган балдарга жана 
чоңдорго кызматтарды көрсөтүү үчүн угууларын диагностикалоо үчүн бөлмөлөрдү жабдуу 
(диагностикалоо үчүн топтом жана УА тууралоо).



Маалыматтык
программа

$ 291 219

35 б.
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Интернет Коомунун кыргыз коомунин (ISOC)
жеке маалыматтарды коргоо боюнча
изилдөөлөрдүн алкагында 580 бизнес-компания
изилденген

80ден ашык ишкер 
санариптик ишкердик боюнча тренингде окуудан өтүштү, Инстаграмда
48 жаңы бизнес-баракча түзүлдү жана 300 ашык катышуучу
@digitalishker санариптик ишкердик боюнча Digital Ishker
300 ашык катышуучу

Кыргызстанда санариптик укуктар жөнүндө кыргыз тилинде 20 видео-берүү
(Youtube-каналында Ынтымак КРТРК
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhnOMnk8cC_x_5VNhpoPDCxYTr1PTIWR7 )

60 студент
жана практика өтүүчү юристтер санариптик укук боюна
тренингден өтүштү, санариптик укук боюча 1 юридикалык
маалымдама иштелип чыкты https://kglawsociety.org/

2000 ашык адам 
Сегизинчи КМТ-Форумга
(Кыргызстандагы ИТ форумга) катышты. 

Мигранттардын 900 баласынын маалыматтары сайтка
чогултулду, 500 баян-сүйлөшүү подкаст формасында youtube
жеткиликтүү https://900stories.emektep.info/ 

Кыргызстандын түштүк областтарынын мектептеринен
32 окуучу Программалоо мектебине катышты.

@threedotsca @threedotskg
( https://www.instagram.com/threedotskg/ )
9000 ашык катталуучу жана санариптик
укуктар жөнүндө видеону 500 миң көрүү

2021-жылы ($ 291 219) Маалыматтык программа ак ниет башкарууну өнүктүрүү үчүн
технологияларды киргизүүгө өбөлгө түзгөн, калк арасында алардын укуктарын жайылтуу
жана алардын түшүнүгүн жогорулатуу боюнча, ошондой эле санарип экономиканы
өнүктүрүү боюнча эки жаңы программалык багытты ишке киргизген.



«Майыптардын укуктары жөнүндө Конвенцияны ишке ашыруу үчүн экспреттик чечимдер» КФ  беш сайттын
https://www.gov.kg, https://portal.srs.kg, https://mlsp.gov.kg, http://med.gov.kg и https://edu.gov.kg мисалында 
майыптыгы бар адамдар үчүн мамлекеттик органдардын сайттарынын санариптик жеткиликтүүлүгүн изилдеди. Изилдөөнүн 
жыйынтыгында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн сайттарды кантип кыйла жеткиликтүү кылуу жөнүндө 
веб-иштеп чыгуучулар үчүн толук сунуштамалар жана нускамалары иштелип чыкты. Андан тышкары, 2021-ж. 30-сентябрында 
ушул долбоордун алкагында адвокациянын жыйынтыгында КР стандартташтыруу жана метрология борбору өзүнүн буйругу 
менен майыптыгы бар колдонуучулар үчүн санарип контенттин жеткиликтүүлүгүнүн талаптарын баяндаган сайттардын 
жеткиликтүүлүгү стандартын бекиткен (МС Р 52872-2019, IDT), ал 2022-ж. 1-январында күчүнө кирет.

1

«Айылмаалымат» маалыматтык-маркетингдик борбору МИ «ДыйканДос» телеграм-ботту – ар бир фермер үчүн көп 
функционалдуу онлайн-жардамчыны иштеп чыкты. Бот айыл чарба азыктарын өстүрүү боюнча кеңештерди жана 
маалыматтарды камтыйт, окутуучу материалдарга, маалымдамаларга, видеоматериалга жана айыл чарбасы боюнча 
адабияттарга жетүүнү берет. Андан тышкары, продукцияларды импорттоо жана экспорттоо боюнча материалдар жана 
документтер, гранттар тууралуу маалыматтар, бардык байланыш номерлери менен Айыл чарба министрлигинин 
ведомстволук органдары жөнүндө маалыматтар жеткиликтүү. Мындан тышкары, даттанууга жана сунуштарды киргизүүгө 
болот. Бүгүнкү күндө 14 миңге жакын фермер ботту пайдаланат.

2

«АйТиЭс Текноложиз» ЖЧКсы жөнөкөй элди тартуу менен мамлекеттик маалыматтарды санариптештирүү үчүн жасалма 
интеллектти пайдалануу менен электрондук системаны иштеп чыкты. Системанын негизги функциясы – документтердин 
сканерленген варианттарын текстти вариантка которуу, бул негизги сөздөр боюнча документтерди дароо издөөнү жүзөгө 
ашырууга мүмкүндүк берет. Жүктөлгөн документтин сканерленген версиясындагы картинканы система сүрөттөр менн иштөө 
боюнча нейрондук тармакты пайдалануу менен кыйла майда бөлүктөргө бөлөт (бир сөздөн турган гана картинка). Майда 
бөлүктөрдү ал Телеграм мессенджер аркылуу тышкы пайдалануучуларга таратат, ал смартфондон түздөн-түз тамганы 
киргизүүгө болот, бул картинкада көрүнөт. Ар бир киргизилген сөз үчүн колдонуучу акчалай сыйлык алат, аны андан кийин 
электрондук капчыкка же банк картасына которууга болот. Кагаз документтерди санариптештирүүгө каалаган колдонуучу 
катыша алат, бирок ДМЧА артыкчылык берилет. 

3

Civic tech

Ак ниет башкаруу үчүн технологияларды өнүктүрүүнү колдоо бөлүгүндө Маалыматтык программа тарабынан civic tech (жарандык технологиялар) – социалдык теңсиздикти төмөндөтүүгө, социалдык адилеттүүлүктү бекемдөөгө, коомдун аярлуу катмарын колдоого, жарандык 
өз ара аракеттенүүнү бекемдөөгө багытталган куралдар жана сервистер жаатында долбоорлорду колдоого БӨУ арасында гранттык сынак өткөрүлгөн. Сынактын жыйынтыгында 3 долбоор колдоого алынды:
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Ошентип тышкы колдонуучулардын эч кимиси бардык документти эмес, ар түрдүү документтердеги сөздөрдү гана көрүшөт, 
ал эми ДМЧА алыстан туруп акча табуунун кошумча түрүнө ээ болушат.
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«Борбордук Азиядагы Эл аралык Билим берүү Ассоциациясы» (IDEA CA) КФ поп-медиа форматында окутуучу контентти 
социалдык медиада түзүү жана жайылтуу аркылуу санариптик укуктарды жана жеке маалыматтарды коргоо боюнча 
долбоор. Алты ай ичинде ушул тематикада 100 ашык макала, роликтер жана картинкалар киргизилген. Жайылтуу 
инстаграммда @threedotca баракчасы аркылуу артыкчылыктуу жүзөгө ашырылат.

1

ОО «Интернет Коомундагы кыргыз бөлүмү» (ISOC Kyrgyzstan Chapter) КРда бизнес-сектордо жеке маалыматтарды (ЖМ) 
топтоонун көлөмүн жана максатка ылайыктуулугун изилдөө боюнча долбоор. Изилдөөнүн жыйынтыгында, көпчүлүк 
бизнес-компаниялар жеке маалыматтарды легитимсиз чогултушканы белгилүү болду: колдонуучудан макулдук алышпайт, 
чогултулуучу жеке маалыматтардын тизмеги, аларды чогултуу жана иштеп чыгуу максаты, алардын укуктары, сактоо жана 
коргоо мөөнөттөрү менен менен колдонуучуларды тааныштырбайт, жеке маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча өз саясатын 
жарыялабайт.

2

«Ынтымак» коомдук региондук телерадиокомпаниясы» мекемеси «Мен билем» долбоорунун алкагында ТВга, радиого,
Youtube-каналга жана гезитке жайгаштыруу үчүн кыргыз тилинде маалыматтык контентти түздү. Алар адамдардын 
санариптик укуктары жөнүндө жөнөкөй жана түшүнүктүү тилде айтып беришет.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhnOMnk8cC_x_5VNhpoPDCxYTr1PTIWR7

3

«Кыргызстандын юрикалык коомчулугу» КБ юрист практикасынан өтүүчү юридикалык факультеттердин студенттери үчүн 
санариптик укуктар боюнча окутуучу контентти иштеп чыкты. КЮК Бишкекте жана Ошто санариптик укуктарды колдонуу, 
Кыргызстанда санариптик укуктарды жөнгө салуу жана эл аралык коргоо практикасы, маалыматтарды чогултуу жана иштеп 
чыгуу жана санариптик укуктардын сакталышы маселелери боюнча тренингдердин сериясын өттү, ошондой эле 
Кыргызстанда санариптик укуктарды коргоонун теориясы жана практикасы боюнча юридикалык маалымдама чыгарды 
https://kglawsociety.org/

4

«Интернет саясатындагы жарандык демилгелер» (ИСЖД) КФ жеке маалыматтарды коргоону жайылтуу боюнча иш-чаралар 
сериясын өткөрдү. Privacy Day for Kids конференциясы өткөрүлдү, анда мектептин жогорку класстарынын окуучулары, 
ЖОЖдун студенттери үчүн эки сынак «Мыкты видео же маалыматтык медиа-продукт: плакат, ыр, флешмоб ж.б.» Инстаграм 
жана Тик-Ток социалдык тармактарында жеке маалыматтарды коргоодо, ошондой эле Кыргызстандагы Маалыматтык 
технологиялардын Сегизинчи форуму (КМТ-форум) уюштурулган. 

5

Кыргызстанда санариптик укуктарды коргоо

Кыргызстанда санариптик укуктарды коргоо жаатында долбоорлорду коргоого гранттык сынак өткөрүлгөн. Санариптик укуктарды, алардын маңызын жана коргоо механизмдерин түшүнүү жаралуу абалында турат, ал эми санариптик укуктарды коргоо талкуусу БӨУ тар 
чөйрөсүндө гана калууда. Ошону менен бирге, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо жаатында келип чыккан бардык коркунучтар менен бирге авторитаризмди болуп көрбөгөндөй күчөтүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү ачкан биометрикалык жеке маалыматтарды 
автоматтык чогултуу жана иштеп чыгуу системасын пайдалануу менен жарандардын үстүнөн чектен ашкан мамлекеттик контролду күчөткөн, калктын кыйла катмарына мониторинг процессине тартуу талап кылынат. Ушуга байланыштуу, санариптик укуктарды, жеке 
маалыматтарды, санариптик чөйрөдө жашыруундуулукту коргоо маселелери боюнча жарандарды окутуу жолу менен санариптик укуктарды илгерилетүү жана коргоо боюнча долбоорлор колдоого алынган. Сынактын жыйынтыгында 5 долбоору колдоого алынган:



Санариптик экономиканы өнүктүрүү 

Маалыматтык программа менен санариптик экономиканы өнүктүрүүнү колдоо боюнча үчүнчү багытынын алкагында «Көчмөн 
Номад» - «Айылдык Табышкер» КФ долбоору колдоого алынган. Бизнес-тренерлер Кыргызстандын региондорунан 80ден ашык 
ишкерди интернет-мейкиндигинде өз азыктарын сатуунун заманбап санариптик ыкмаларын окутушту. Долбоор жарым жылга гана 
созулганына карабастан бизнесте көпчүлүк бөлүгү сатуу, логистика, акча операцияларын жүргүзүү боюнча электрондук 
платформаларды пайдалануу эсебнен жергиликтүү жашоочулары үчүн жаңы жумушчу орундарын түзүү менен өндүрүштүк 
жүгүртүүлөрдү көбөйтө баштады. 4-декабрда «Digital Ishker» санариптик экономика чөйрөсүндө республикалык конференция 
өткөрүлдү, ал панелдик талкууларды, воркшопторду, ошондой эле Digital-ишкерлик чөйрөсүндө лидерлердин лекцияларды камтыйт. 
Ошондой эле 2021-жылы алардын ишинин жыйынтыгы боюнча бардык багыттагы мыкты санарип ишкерлерди сыйлоо өткөрүлдү.

Кесиптик-техникалык билим берүү системасында ИТ-билим берүүнү өнүктүрүү боюнча бир катар долбоорлорду аяктоо менен, 
2021-жылы программа менен 3 жылдын ордуна эки жылдык окуу планынын негизинде окуу мүмкүнчүлүктөрүн 
институционалдаштыруу максатында 4 ИТ-лицейи ишке киргизилди. 9-класстын базасында ПЛ окуучулары үчүн окуу мөөнөтүнө 
ылайык, «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамына тиешелүү өзгөртүүлөр 3 жылдан 2 жылга чейин кыскартылышы мүмкүн (ББИМ 
караштуу РИМБ), бул СКФ активдүү адвокациясынын натыйжасында 2021-жылдын июнунда кабыл алынган. Бул лицейлерге олуттуу 
артыкчылыктарды берет, анткени 1 жыл контракт менен алууга чыгымдарды азайтууга мүмкүнчүлүк берет, башка окуу жайлары 
менен салыштырмалуу, өзгөчө областтык ЖОЖдор арасында окууну кыйла жеткиликтүү жана атаандыштыкка жөндөмдүү кылат. 
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Искусство
жана маданият

$ 129 800

40 б.
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Офлайн режимде
долбоорлорду камтуу
– 5000 адамдан ашык

Задействовано

 7 музей мекиндиги

3 театралдык аянтча

2 концерттик зал

4 open air локациясы 

Проведено

8 көргөзмө

6 концерт

7 тасма көрсөтүү

Изилдөө
презентациялары

15 ашык мастер-класстар
жана лекциялар

320 человек
было вовлечено
в качестве участников

«Искусство жана маданият» программасы 2021-жылдын ичинде стипендиалдык, гранттык жана операциялык иш-чараларга
бөлүнгөн бюджетине ылайык ($ 129 800) Бишкекте, Ош, Нарын жана Ысык-Көл областтарынын шаарларында көркөм искусство,
музыка, кино жана театр чөйрөсүндө 22 көз карандысыз көркөм долбоорду колдогон.

2021-жылы «Сорос-Кыргызстан» Фонду Искусство жана Маданият боюнча программаны 
аныкталган эксперимент менен ишке киргизген, мында биз искусство жана маданиятты коомдук 
ой-жүгүртүүнү түзүү үчүн курал катары караганбыз. Программада алгачкы фундаменталдуу 
изилдөө болуп «Маданият модернизациянын түйүнү» аттуу изилдөө болду, ал программалык иш 
үчүн артыкчылыктуу багытты түзүүгө мүмкүндүк берди. Изилдөөнү негизги натыйжасы 
Кыргызстанды бай маданий көп түрдүүлүгүнө карабастан, өлкөдө мындай көп түрдүүлүк менен 
башкаруу саясаты жана практикасы алсыз өнүккөндүгүн тастыктоо болду. 

Мында дал ушул маданий көп түрдүүлүк экономикалык өнүгүү, туристтик тартуу, инновацияны 
гүлдөтүү жана коомдун туруктуулугу үчүн көбүнесе негизги фактор катары бекемдейт.



«Сорос-Кыргызстан» Фонду | Жылдык отчет - 2021, Искусство жана маданият 42 б.

Программанын алкагында документалдык кино жаатында тар профилдик конкурс 
өткөрүү чечими кабыл алынган. Долбоор 14 өтүнмөнү кабыл алган жана эки этаптуу 
тандоонун жыйынтыгында 40 мүнөткө чейин узактыктагы 4 документалдуу тасма 
тартылган. Тартылган документалдык тасмалар актуалдуу социалдык экономикалык 
көйгөлөрдү жана маданий мурастарды сактоо маселелерин козгойт.

«Кино грант 2021»

Долбоордун алкагында 98 өтүнмө келип түшкөн. 
Эки этаптуу тандоонун жыйытыгында 7 долбоор колдоого алынган:

ART Fellowship – искусство жана маданият жаатындагы
долбоорлорду колдоо боюнча стипендиалык программа. 

«Эко-КУРАК» - беш жарым айдын ичинде тигүү калдыктарынан 
(кесиндилерден) Курак - панно жаратуу боюнча мастер класстар. 
Долбоордун жыйынтыгы менен Г.Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм 
сүрөт музейинде иштер көрсөтүлдү. 300 кг тартипте тигүү калдыктары кайра 
иштелди. Панно жаратууга 25 жаштан 70 жашка чейинки 200 жакын аял 
тартылды.

«Наука помнить. Клавдия Антипина». Тасма – эскерүү Кыргызстандагы биринчи 
этнографтын жашоосу жана иши тууралуу баяндайт.

«Дарыгер» - үч сааттык документалдуу тасма алыскы бийик тоолуу райондогу 
(Нарын областындагы) үй-бүлөлүк дарыгердин ишинин татаалдыгы тууралуу.

«Кто следующий?» – КРда кыз ала качуу жөнүндө. Тасма эки резонанстуу 
кылмыштарга жана алар менен байланышкан соттук териштирүүлөргө негизделген.

«Черный вагон» – тасманын сюжети Баткен областынын шахтерлорунун ишинин 
оордугу жана өмүрү үчүн кооптуулугу айтылат. Бул тасма «Tampere Film Festival», 
Финляндияда документалдык кино фестивалына тандалып алынган.
Долбоордун үч картинасы фестивалдык тасмалар экенин белгилөө зарыл.

«Аура» музыкалдык тобунун «Каалоо» альбомунун фьюжн жаздыруу. Бул 
топтун кесипкөй жаздырылган экинчи альбому. Альбомду жаздырууга 
Россиянын жана Украинанын дүйнөгө белгилүү музыканттары катышышты.

«Катышуу музейи» - Ысык-Көл областынын музей кызматкерлери үчүн 
билим берүү долбоору. Долбоорго 4 музей катышты.

«Пост-Карантин, жаңы билимдер» - Т.Садыков атындагы Ош областтык 
көркөм искусство музейинин долбоору, ал өзүнө мастер-класстарды, арт 
резиденцияны жана көргөзмөнү камтыйт. Долбоорго Кыргызстандан жана 
Өзбекстандан 10 көркөм сүрөтчү катышты.

«Lost space gallery» - көркөм сүрөтчүлөр тарабынан стрит-арт стилинде 
көркөм жол-жоболоштуруу жана көчө мейкиндигин өздөштүрүү.

«Жаңыртуу» инклюзивдик театрынын фестивалы, менталдык ден соолугу 
бузулган адамдар үчүн чыгармачыл иш-чаралар сериясы.

«Incredible Osh» - Ош шаарында тарыхты сактоого багытталган видео 
контентти түзүү жана иш-чаралардын сериясын өткөрүү.

Программа төрт негизги элементтерден куралган:
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Кыргыз Республикасындагы маданий ар түрдүүлүккө арналган, узактыгы үч айды түзгөн (октябрь-декабрь) көз карандысыз 
заманбап искусствонун биринчи фестивалы. Фестивалдын катышуучулары көркөм искусство, кино, фотография, музыка, театр, 
архитектура жаатындагы арт чөйрөнүн көз карандысыз өкүлдөрү болушту. Долбоорлор/идеялар чакан гранттар форматында 
программа менен колдоого алынды. Фестивалдык программа авторлордун эксперименттик долбоорлорун көрсөтүүчү 
перформанстардан түзүлгөн. Бул демилге артисттик чөйрөдө чоң потенциалды ачыктоого жана авторлордун бир сызыктуу эмес 
формада чыгармачыл манифестин кеңири аудиторияга жеткирүүгө мүмкүндүк берет. Долбоор – «ART CAMP 2021» ажырагыс 
бөлүгү, анткени маалыматтык платформа катары кызмат кылат (андан ары кароо).

Фестивалдык программанын алкагында бардыгы 15 иш-чара өттү.
Фестивалдын аудиториясы 2021-жылы – 3000 адам.

«MIXтура» АРТ фестивалы

Арт жана медиа чөйрөнүн өкүлдөрүнүн ортосундагы коммуникацияны түзүү боюнча иш-чаралар сериясы. Долбоордун узактыгы 
алты айды түздү (июль - декабрь). Арт чөйрөнүн жана медиа коомчулуктун өкүлдөрү катышышты. «ART CAMP 2021» көз 
карандысыз эксперттерди тартуу менен программанын өзү аркылуу жүзөгө ашырылган. Долбордо бардыгы үч этаптуу:

Төмөнкүлөр өткөрүлдү:

Азыркы учурда долбоор үчүнчү этапта турат. Иштин жүрүшүндө чакан чөйрө (комьюнити) түзүү боюнча жаңы коммуникациялык 
мүмкүнчүлүктөр жана трансформациялык техникалар айкындалды. Иш-чарага 52 катышуучу тартылган.

Бул иш-чаралардын жыйынтыгында катышуучулар тарабынан ар түрдүү форматта 10 арт продукт түзүлгөн
(соцтармактар үчүн видео, сүрөт, музыка, театр, кино).

2021-жылдын сентябрында музыканттардын евразия турунун алкагында «ЭлектроОко» өзбек музыкалык тобунун концерти 
колдоого алынган. Бишкекте топтун концерти Open Air форматында өттү жана көп сандаган угуучуларды тартты. Бул демилге 
Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосунда маданий алмашуу алкагында жүзөгө ашырылган.

Максаттуу грант музей үчүн имаратты ижарага берүүгө феминисттик искусство музейине бир жылдык мөөнөткө берилген. 
Бөлүнгөн акча каражаттары музейге жүзөгө ашырылуучу долбоорлорду туруктуу, системалуу жана үзгүлтүксүз иштеп чыгууга 
мүмкүндүк берет.

«ART Camp 2021»

даярдоо ишке ашыруу мезгили мониторинг

Бишкекте коммуникациялык жолугушуулар Ысык-Көлдө көчмө лагерь (кэмп)
долбоор жөнүндө тасма жаратуу лагердин (кэмп) катышуучулары менен тасма көрүү
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МедиаЖаса долбоору: жарандык медиаактивизм маданиятын илгерилетүү үчүн демилгелерди колдоо

IDEA Борбордук Азия үчүн жалпысынан бул долбоорду ишке ашыруу
чакырык болду, анткени амбициялуу максаттар менен жетиштүү
ири демилгелер кыска мөөнөттө ишке ашырылууга тийиш.

Уюмдун туруктуулугу жана өнүктүрүүдө өзгөртүү
жана жетишкендик катары белгилөөгө болот:

Саида Нуралиева, IDEA Борбордук Азиянын координатору

Гранттык демилгелердин финансылык жол-жоболорун
жана ишке ашыруу эрежелерин түшүнүүнү жакшыртуу.

1

IDEA Борбордук Азия ошондой эле бенефициарлардын
жана активисттердин арасында өзүнүн нетворкун
кеңейте алды. Долбоордун жардамы менен жергиликтүү
жарандык активисттер жана медиа адамдары менен
байланышты бекемдей алды, бул келечекте биздин башка
программаларды ишке ашыруу үчүн абдан маанилүү.

2

Субгрант берүүчүлөр менен иштөөдө бизге абдан ар түрдүү
демилгелерди колдоого туура келди. Алардын көпчүлүгү биздин
тажрыйбабыз жок же жаңы платформаларды өздөштүрүүгө
же үйрөнүүгө туура келген чөйрөдөгү иштерди болжолдошту.

Мисалы, репродуктивдик жана сексуалдык саламаттык
темасында же 360˚ роликтерди тартуу менен иштөө
тажрыйбасы. Долбоорлорду берүүдө жана ишке ашырууда
инструменттер жана идеялар катары биздин келечектеги
иш үчүн сонун тажрыйба. 

3

Сунуштамалардын бири – региондук кызматташуу жана
тажрыйба алмашуу үчүн контент-мейкерлер үчүн Борбордук
Азиянын бир нече өлкөлөрүндө долбоорду кеңейтүү.

4
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Азыркы дүйнөдө маалыматты керектөө жана түзүү – бул адамзат өмүрүндөгү эң тез өнүккөн индустриянын бири. Жалпы 
маалыматтык чөйрө жыл сайын калктын демографиялык өсүүсү, технологияларды өнүктүрүү жана маалыматтарды берүү жаңы 
форматтарынын пайда болуусу менен бирге өсөт. Жаңы жана салттуу медиа популярдуулуктун карым-катышы өзгөрөт жана 
дүйнөлүк практика көрсөткөндөй, коом жаңы медиа аркылуу маалыматтарды аң-сезимдүү керектөөгө тез өтөт, ал эми 
телекөрсөтүү биргелешкен үй-бүлөлүк бош убакытты биргеликте өткөрүү же көрктүү маалыматтык жаңжал катары каралат. 

Өлкөнүн жашоочуларынын 78% артыкчылыктуу кыргыз тили пайдаланылат, ал эми жаңы медианын маалыматтык чөйрөсү 
актуалдуу, жеткиликтүү жана түшүнүктүү контентти жүргүзбөйт (жаңылык, билим берүү, интеллектуалдык, көңүл ачууну 
кошуп алганда), жергиликтүү калк маалыматтык суроо-талапты канааттандыруу үчүн салттуу медиага кайрылууга аргасыз. 
Материалдары кыргыз тилинде жана айрым бир тараптуу маалымат каналында чектелген мындай тенденциянын сакталышы, 
калктын маалыматтык көз карандуулугуна, коомдук аң-сезимди жазгыруу мүмкүнчүлүктөрүнө жана плюрализм пикиринин жана 
баалуулуктарынын багытынын тукулжурашына өбөлгө түзөт. Борбордук Азиянын регионунда саясий тартибинин тез 
өзгөрүшүндө жана каатчылыктын өнүгүшүндө кыргызстандык коомчулук интернет аркылуу активдүү биригип жатканы 
байкалат. Социалдык тармактардын мессенжерлердин натыйжасында Кыргызстандын жашоочулары чек ара райондоруна 
гуманитардык жана транспорттук жардам көрсөтүү, кырдаалды чагылдыруу, фактчекинг жана тилектештик үчүн топторду 
активдүү түзүштү. 

Кырдаал улам алмашкан региондо жаңы коомдук лидерлердин жаратуучу контентти түзүү милдети бул маданиятты өнүктүрүү 
жана колдоо. МедиаЖаса долбоорунда контенттин жаратуучулары гана катышпастан, долбоорду жаратууга жардам берген 
алардын аудиториясы, волонтерлор да катышышты. Мисалы, Balcon.Media-да Бердибек Алаков менен бирге жарыяларды 
жаратуучу башталгыч контент-мейкерлердин бүтүндөй командасы, ал эми Исмаил Карыповдун экомарафонунун алкагында 
кыргыз жана орус тилдеринде экотематикада 367 жарыялоо жаралган, «Антиуниверситет» долбоорунун алкагында 55 кыз 
феминизм теориясы боюнча курстан өтүштү жана миллиондон ашык адам Гүлжан Турдубаеванын баянын угушту. Контенттин 
бардык авторлору окутуучу тренингди өтүштү жана «зыян келтирбе» жана «бизсиз биз жөнүндө эч нерсе жок» принцибинин 
маанилүүлүгүн түшүнүштү, контент фактчек, душмандын тили, жарыялоонун этикалуулугу жана жеткиликтүүлүгү 
(түшүнүктүүлүгү) предметине жеке өзүн-өзү редакциялоодон өттү. Бул Борбордук Азияда контент түзүү чөйрөсүндө жаңы түрмөк, 
кыйла сезимтал, кыйла этикалуу жана кыйла ынанымдуу.

Долбоорлорду презентациялоо жана МедиаКоон нетворкинг аянтчасы түрүндө иш-чаранын катышуучуларын колдоо жакшы 
практика болду, бул көптөгөн кызыкдар адамдарды чогултууга жана долбоорду жайылтууга мүмкүнчүлүк берет.
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«Кызыл Дарыяга» жетпей миллиондогон көрөрманды кантип чогултуу керек?

Терең таасирдүү тасмалар

Кыргызстанда айызды шылдыңдоо бар, аялдар жана кыздар айыз тууралуу ачык айтышпайт, анын ордуна алар ойдон чыгарылган 
башка терминдерди пайдаланышат, мисалы: «Кызыл Дарыя», «краснодарлык конок», «Кызыл армия», «Кровосток концерти» ж.б. дагы 
бир көйгөй ата-энелер жыныстык тарбия жана секс темасында балдары менен талкуулабайт жана көптөгөн маанилүү маселелерди 
айтпайт, мындан улам коомдо жыныстык гигиенаны сактоо жөнүндө мифтер жаралат. Андан тышкары, Кыргызстанда мектепте 
жыныстык тарбия сабактары жок.

«Бул мааниге ээ!» – ырым-жырымсыз
менталдык бузулуулар жөнүндө

Кыргызстанда психикалык бузулуулар жана менталдык саламаттык көйгөйлөрү жөнүндө медиа үн катпайт. 
Андан да менталдык бузулуулары бар адамдардын демонизациясыз, шылдыңсыз, патриархалдык күн 
тартибисиз сунуштамалар жана тажрыйба алмашуу менен сапаттуу контентти кезиктирүү, кыргыз тилинде 
мындай материалдарды табуу кыйын. Ошону менен бирге, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы 
боюнча дүйнө жүзү боюнча өзүн-өзү өлтүрүү статисикасы акыркы 50 жылда 60% өскөн. Ошондой эле ДСУ 
маалыматы боюнча болжол менен 76%дан 85% чейин психикалык бузулуулары бар бейтаптар эч кандай 
дарыланышпайт.

Стигма долбоору. бул МедиаЖаса долбоорунун алкагында каржылоого ээ болгон долбоор, ал Кыргызстандагы 
менталдык ден соолукту жана кабыл алуу, түшүнүү жана колдоо маданиятына арналган. Подкасттын алып 
баруучулары өз долбоорун илгерилетүү менен Кыргыз Республикасынын Медициналык Академиясында 
дарыгер-психиатрлардын республикалык юбилейлик илимий-практикалык конференциясында чыгып сүйлөө 
жана өз подкасттык ишинин алкагында иш тажрыйбасы менен бөлүшүү мүмкүнчүлүгүн алышты. Азыркы учурда 
долбоор кыргыз жана орус тилдеринде чыгат, команда подкасттын угуучуларынан келген суроолор, жардамдар 
тууралуу өтүнүчтөр жана ыраазычылык сөздөрү менен көптөгөн каттарды иштеп чыгууда. 

«КанTip?» долбоору – айыздык гигиенага арналган, анын максаты, окутуучу видеодо 
айыз деген эмне экендиги, прокладкаларды, тампондорду айыздык идиштерди кантип 
пайдалануу керектиги, кантип туура жуунуу керектиги жана АБП деген эмне экендиги 
тууралуу кыргыз тилинде айтып берүү. 

Долбоор TikTok социалдык тармагында ири популярдуулукка ээ болду жана биринчи 
жумада 1 500 000 көрүүнү топтоду, азыркы учурда көрүү 2 500 000 жетүүдө. Бирок бул 
чек эмес, долбоордун автору Айкөкүл Ибраева TikTok-то видеонун санын көбөйтүүнү 
пландоодо жана кийинки сезон балдардын гигиенасына арналмакчы.

Гендердик теңдик боюнча Кыргыз Республикасы тарабынан эл аралык жана улуттук документтердин кабыл алынганына карабастан, никеге 
туруу максатында кыздарды ала качуу көйгөйү курч бойдон калууда. БУУнун маалыматы боюнча Кыргызстанда өлтүрүү, дене бойго зыян 
келтирүү, зордуктоо жана зордоп никеге турууну кошуп алганда, аялдарга жана кыздарга карата жыл сайын 3500 миң ашык кылмыш жасалат.
Бишкекте 17-декабрда 360˚ форматында кыргыз тилинде панорамдык тасманын ачылышы болгон. 360˚ форматындагы тасма – мажбурлап 
никеге туруу үчүн ала качышкан кыздын жашоосунан алынган 10 мүнөттүк үзүндү. Көрүүчүлөр башкы каармандын жашоосуна көз салуу менен 
көз айнектен кошумча реалдуулукка толугу менен чөмүлүү тажрыйбасын алышты. Тасманын автору – Сергей Каргин, үн режиссеру жана 
медиапродюсер. 
Тасманын режиссерунун айтымында: «Мени ала качып кетишкен» – бул максаты, кыялы, умтулуусу бар Айна аттуу кыздын жашоосунан 
алынган окуя. Кимдир бирөө ал үчүн тагдырын чечүүнү каалаган жана ал каалагандай жашоо үчүн мажбурлаганга аракет кылган».
«Тасманын уникалдуулугу көрүүчүлөр башкы каармандын жеке тагдырына толугу менен чөмүлүү керемет тажрыйбасын алышат. Тасманы бир 
нече жолу кайра-кайра көрүүгө болот, анткени ал билдирүүлөргө жана жөнөтүүлөргө толгон, кадрдагы жасалганын ар бир деталы, предмети өз 
баянын айтып турат жана сюжеттин кошумча ачкычы болуп саналат» – дейт тасманын авторлорунун бири Наргиз Мехдиева.

2 500 000 просмотров
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Кыргызстан элинин тынчсыздануулары
жана үмүттөрү

Гүлиза Урустамбектин «Кыргызстан элинин тынчсыздануулары жана үмүттөрү» фото долбоору 
өлкөнүн көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына арналган. Ар түрдүү адамдардын баяндарын 
сүрөттөгөн фото долбоор өз ара 10 фоторепортажды бириктирет: караңгы шахтада иштеген 
шахтерлордун, күнүгө жумушка 10 километр жерди басып барган фельдшердин, күн сайын 
өлүктөрдүн арасында иштеген суд-мед эксперттин турмушу жана башкалар. Сүрөттөр 
каармандардын мүнөзүн, турмуш-тиричилигин, күнүмдүк турмушун, жашоосун, жеке 
кайгысын, оорусун камтыйт.

Бул долбоорду жаратуу үчүн 3 айдын аралыгында долбоордун авторлору ар бир баянды өз 
алдынча чогултуу менен Кыргызстандын региондорун кыдырышты. Гүлиза Урустамбектин 
көргөзмөсү Гапар Айтиев атындагы Улуттук көркөм искусство музейинде болду, ага 3000 ашык 
адам катышты.

Ойно жана оку

Майрамбек кызы Мыскал – балдар көрсөтүүлөрүн коюу менен алектенген жаштар театрынын актрисасы, айылдагы балдар үчүн 
кызыктуу долбоор жаратуу максатын эбак эле койгон. Мыскалдын айтуусунда ал айылда өскөндүктөн, каникул жөнүндө эскерүүлөрү 
абдан аз, анткени бул убакытты ал талаа иштеринде өткөрчү. Бардык майда-баратына чейин ойлонуп, ал «Куурчак» балдар 
коопсуздугу жөнүндө телешоу жаратуу максатын койгон.

Бул шоуну жаратуу үчүн кооздогучтар, Куурчак жасагычтар, актерлор жана актрисалар кошулган. Бирок кичинекей 
кыргызстандыктарды көбүрөөк камтуу үчүн долбоорду телеберүүдөн көрсөтүшкөн. Кыргызстандагы эң чоң көрсөтүү КТРК 
телерадиокомпаниясы, 
канал бардык 7 областты жана күн сайын 50 миллионго жакын көрүүнү камтыйт. Канал менен макулдашууга жетишүү аркылуу теле 
берүү республикалык берүүгө илинип, «Куурчак» программасынын бир сезонунун 10 сериясы 48 миллионго жакын көрүүнү топтогон. 
Мыскалдын максаты долбоорго ылайык жана анын жеке эмгегинин жана талбас аракетинин натыйжасында ишке ашты.

P.S. КТРКдан тышкары, теле берүү региондук (Нарын ТВ (Нарын областы) жана Ынтымак ТВ (Ош жана Жалал-Абад областы) 
телеберүүлөрдө да көрсөтүлүүдө.
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30 жылдык тарыхы бар салттуу бизнес Online-га чыгат

Нурия Исакова 30 жыл мурда апасынан жана чоң энесинен калган кол өнөрчүлүк чеберчилик билимди 
жайылтуу жана аны жашоодогу өз ишине айландыруу керектигин түшүнгөндө, өз бизнеси менен 
алектенүүнү чечкен. Токулган буюмдарга улуттук элементтерди саймалоо боюнча биринчи кадам көп 
акча алып келген эмес, бирок бизнес өз шаары Таластын деңгээлинде өнүгүп жана өсүп баштаган.

Нурия кардарлардын буйрутмаларынан тышкары, билим берүүнү милдет катары эсептөө менен окуу 
курстарын жүргүзүүнү, ошону менен бирге салттуу кыргыз элементтери менен токулган кийимдер 
аркылуу улуттук маданиятты өнүктүрүүнү каалаган. Ал шаардык администрацияга бул идеяны колдоо 
өтүнүчү менен кайрылган, бирок бул жетишсиз экенин түшүнгөн. «Айылдык Табышкер» долбоорунун 
ишке киргизилиши жөнүндө укканда, катышуу чечимин кубануу менен кабыл алган. Арыз берүү 
учурунда Нурия өзүнүн алдына бизнести өркүндөтүүгө жана окуу курстарын ачууга багытталган 
конкреттүү милдеттерди койгон.

Ысык-Көлдөгү мектептен өткөндөн кийин Нурия бизнес-долбоор түзгөн жана идеяларды ишке ашыруу 
үчүн финансылык колдоо табууга ниеттенген. Жагдайды ийгиликтүү айкалыштыруунун натыйжасында 
биздин каарман «Айылдык Табышкер» долбоорунун координаторунан өлкөнүн региондорунда жашаган 
ишкерлер үчүн гранттар жөнүндө маалыматты уккан. Нурия тез арада аракеттенүүнү чечкен жана 
бүгүнкү күндө тапичкелерди жасоо үчүн жүндөн кийиз даярдоо боюнча цехтин ачылышы 
документтерди жол-жоболоштуруу стадиясында турат!

«Биз үчүн бардык катышуучулардын андан аркы аракеттерине түрткү берүү, бирок 
артыкчылыктуу, албетте, маркетинг жана онлайн-сатуу калды», – деп бөлүшөт долбоордун лидери 
Улан Үсөйүн. «Нурия Исакова тренерлердин бардык кеңештерин пайдаланып, бизге жаш курак, үй 
жумуштары жана башкалар койгон максатка карай барууга тоскоолдук жаратпай турганын 
далилдөө менен, азыр социалдык тармакты активдүү жүргүзөт».

Азыркы учурда Нурия кесиптик деңгээлин жогорулатуу үчүн мастер-класстарга барат, курстарды ачты 
жана эки чеберди үйрөтүүдө. Ошондой эле ал Талас ш. мэриясынан зарыл болгон жабдуунун бөлүгүн 
алды, эл аралык рынокто онлайн-сооданын мүмкүнчүлүктөрүн үйрөнүүдө. Андан тышкары, 
Кыргызстандын ири бренддеринин бири Шоро компаниясы менен кызматташат!

«Айылдык Табышкер» долбоору катышуучуларды интернет-мейкиндикте рыноктун жаңы шарттарына 
үйрөтүү жана ыңгайлаштыруу, ошондой эле бизнести илгерилетүү үчүн ачык маалыматтар менен иштөө 
максатында, региондордон келген ишкерлер үчүн атайын иштелип чыккан. Көчмө лагерде 
программанын катышуучулары ишкерлер үчүн социалдык тармактарда бизнес-процесстерди түзүүнүн 
заманбап ыкмаларын, жасалгалоо жана илгерилетүү/жарнамалоо иштерин үйрөнүштү. Долбоор 
«Сорос-Кыргызстан» Фондунун колдоосунда «Көчмөн Nomad» Коомдук фонду аркылуу ишке 
ашырылган.
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Курак – адамдарды шыктандырат жана ошол эл убакта экологияны сактоого жардам берет

Чолпон Аламанова популярдуу көркөм сүрөтчү, дизайнер, прикладдык искусство боюнча эксперт, ошондой эле курак мектебинин негиздөөчүсү (пэчворк, салттуу 
курак тигүү). Ал искусство предметин жаратуу үчүн көп акчанын кереги жок экенине ишенет, анткени курак философиясы жөнөкөй чечилет – мырзалардын эски 
галстугу, эскирген жынсы, керексиз кездемелердин кесиндилери – мунун баары сонун чыгарманын жаңы бөлүгү болуп калат.

Чолпон 2014-жылы курак техникасын окутуу боюнча өз мектебин ачкан жана бул ишке «баш-оту» менен киришкен. Ал кыргыздардын байыркы искусствосунун 
кайра жаралуу идеясынын маанилүүлүгүнө ишенет. Андан тышкары, Чолпон курак экологиялык көйгөйлөрдүн негизги чечимдеринин бири экенине ынанат, 
анткени анын негизине аң-сезимдүү керектөө жана кайра иштеп чыгуу принциби жатат – курактын чебери эски буюмдарга жаңы өмүр берет. Мындай мамиле 
өлкөнүн экологиясын жана бүтүндөй планетаны сактай алат.

2021-жылы Чолпон «Сорос-Кыргызстан» Фондунун «Искусство жана маданият» программасынны алкагында финансылык колдоо алган жана «ЭКО-КУРАК» 
долбоорун ишке ашырды. 5,5 айдын ичинде, 25 жаштан 70 жашка чейинки 200 жакын аял куратордун жетекчилиги менен 300 кг экинчи чийки затты иштеп 
чыгышкан жана тигүү цехтеринин калдыктарынан жасалгалоо предметин, кийим жана курак тигүүнүн байыркы техникасында сувенирдик продукцияны кошуп 
алганда, кооз заманбап буюмдарды тигүүнү үйрөнүштү.

Чолпон белгилегендей, «ЭКО-КУРАК» азыркы коомдогу маанилүү маселелерди көтөрөт: чийки ресурстарга аяр мамиле кылуу, экологияны сактоо, кыргыз 
маданий мурастарын сактоо жана аялдардын жашоо деңгээлин жогорулатуу.

Бишкектин бүгүнкү күндөгү кыйла курч көйгөйлөрүнүн бири – түтүн. Тигүү цехтеринин калдыктары ошону менен бирге абаны булгоо жана адамдардын ден 
соолугуна зыян келтирүү менен шаардык таштандыда күйүп жатат жана эл аны көмүрдүн ордуна отун катары пайдаланышат, өзгөчө COVID-19 пандемиясында 
адамдарды оңой жабыркатат.

Долбоордун катышуучуларынын жыйынтыктары Г. Айтиев атындагы Көркөм Искусство Музейинде «Сорос-Кыргызстан» Фонду колдогон дагы бир окшош 
көргөзмөдө көрсөтүлгөн.

Чолпонду баарынан мурда анын окуучуларынын ийгиликтери кубандырат. Алардын көпчүлүгү курак алардын турмуштук кыйынчылыктарын жөндөөгө жардам 
бергенин айтышат. Аял тигип жатканда, гармонияга бөлөнөт, бир нерсени кыялданат, маанайы жакшырат. Бул өзгөчө медитация.



60 жаштан кийин өзгөрүү

Долбоордун жаркын катышуучуларынын бири – Бурул апа. Бурул апанын балдары аны курак мектебине анын уруксатысыз 
жаздырышкан. Эч ким менен сүйлөшпөгөн 60 жаштагы апасы үчүн тынчсызданышкан, ал эми мектепте социалдашуу 
маселеси чечилет эмеспи. Аял курак мектебине биринчи келгенде өзүнүн каалоосу жок экенин жана балдары мажбурлаганы 
үчүн гана келгенин айткан. 

Анын чын ыкластуулугу жана ачыктыгы азыркыга чейин Чолпондун чын пейилден жылмаюусун чакырат, анткени Бурул 
апанын куракка болгон жек көрүүсүнөн тартып өзгөрүлүүсүн байкоо абдан кызыктуу болгон. Ал эски кездемелерди иштеп 
чыгуу аркылуу аларга жаңы өмүр берүү менен планетанын булгануулардан сактоонун бир куралы катары эко-курактын 
философиясына кызыкты жана берилди.

Биринчи кол эмгеги панно болду, аны жасоо процессинде Чолпон өз окуучусунун жаркып нурданган көздөрүнөн позитивдүү 
өзгөрүүлөрдү көрдү. Аял сергектенип, бир кыйла энергиялуу болгону көрүнүп турду. Бурул апа куракты бүткөндөн кийин бүгүн 
да курак искусствосу менен алектенүүнү улантып келет жана өз эмгектерин көргөзмөгө коюуга жетишкени сыймыктанарлык.

Эненин колдорундагы жылуулук

Ар бир буюмда калган жан дүйнөнүн жана колдордун жылуулугу жөнүндө дагы бир кызыктуу баян башка окуучу Эльвира 
менен байланыштуу. Башында ал Чолпонго Европадагы досунун үй-бүлөсү үчүн дубалга илген панно буйрутма берүү үчүн 
чалган. Ошол учурда «Сорос-Кыргызстан» Фонду тарабынан колдоого алынган долбоордун алкагында окуу өтүп 
жаткандыктан, Чолпон аялды досу үчүн өзүнүн колунун жылуулугу берилген панно мыкты белек болоруна ишендирген. Окуу 
процессинде Эльвира керексиз кездемелердин ар түрдүү кесиндилеринен чогултулган сонун паннону даярдаган. Эльвира 
кийин өзү айткандай, чыгарманы жаратуу менен көбүрөөк сүйүү берип, аны менен коштошкусу келбей калган. 
Жыйынтыгында үй-бүлөлүк кеңеште паннону үйдө калтырып, досуна башка белек берүү чечими чыгарылган.

Эльвира тарабынан жасалган панно эми – накта үй-бүлөлүк дөөлөт, үч уулу аны бетине тийгизгенде эненин жылуулугу жана 
сүйүүсү кызыктуу образда берилет.

Кичинекей кесиндилердеги чоң кыялдар

Чолпон анын мектебине куракта базалык көндүмдөрү бар 
окуучулар дагы келишет. Алардын бири билимин өркүндөтүү 
үчүн курстарга барган Нуркыз. Ал жолдошу менен батирде 
ижарада жашайт жана өз үйү үчүн панно жасоону каалай 
тургандыгын бөлүшөт. Муну угуп, Чолпон Нуркызды ар бир 
кездеменин кесиндисинде бакытка, балдардын күлкүсүнө 
жана күндүн жарык нурларына толгон жаңы үй жөнүндө 
позитивдүү ойлонууга жана кыялданууга шыктандырган. 
Убакыт өтүп Чолпон өзүнүн окуучусунан ыраазычылык жана 
жолдошу сатып алган батирге көчкөндүгү, ал эми сонун панно 
кыялдагы үйдүн дубалында илинип турганы тууралуу 
билдирүү алган.

Бул үч баян – курак мектебинин катышуучуларынын 
жашоосун позитивдүү жүздөгөн өзгөртүүлөрдүн бөлүгү гана.

Курак дайыма Чолпондун жүрөгүндө өзгөчө орунду ээлейт 
жана ага дем-күч берет, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат, 
энергияга толтурат. Ал Кыргызстандын аялдары көркөм 
чыгармачылыкты татыктуу жашоо менен айкалыштыруу 
аркылуу бул искусство менен алектене алышат деп ишенет. 
Бир жылдык ишинде Чолпон көптөгөн чет өлкөлөрдү көрүп, 
бүт Кыргызстанды кыдыруу мүмкүнчүлүгүн алды. Өз ишинин 
натыйжасында ал үй-бүлөсүнө жардам берет, ырахаттануу 
менен жашайт жана мектебин өнүктүрүү аркылуу 
Кыргызстандын башка аялдарына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү 
берерине чын жүрөктөн ишенет.

Азыр Чолпон көп тренерлерди окутуу максатын койгон, алар 
өз кезегинде башка каалоочуларды курак техникасына 
үйрөтө алышат жана мындай тартип менен өз ишинен бакыт 
тапкан чеберлердин чөйрөсү кеңейет.
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Биз ар түрдүү жана теңдик болгон ачык коомго умтулууну колдойбуз.
Биздин милдет Кыргызстанда адилеттүүлүк, теңдик, активдүү жарандык катышуу жана мамлекеттин

коомдун алдындагы отчеттуулугу принциптерине негизделген коомду курууга көмөктөшүү болуп саналат.

«Кыргызстандын тынчсыздануулары жана үмүттөрү» фотодолбоорунун автору Гүлиза Урустамбек
кызына жана «Сен жалгыз эмессиң» фотодолбоорунун автору Гүлжан Турдубаевага иштерин
жайгаштыргандыгы үчүн өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. 

2021-жылдын СКФ жылдык отчетун иллюстрациялоодо пайдаланган фотоматериалдар үчүн
өнөктөштөргө өзүнчө ыраазычылык билдирет.
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