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Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS) – 
Кыргыз Республикасында 2014-жылы негизделген 
коммерциялык эмес регионалдык уюм.

FSDS коомдук фондунун максаты Борбор Азияда 
жашаган элдердин жашоо сапатын улуттук жана 
регионалдык программаларды биргелешип ишке 
ашыруу аркылуу жакшыртуу болуп саналат.

КФ FSDS коомдук фонду негизги беш 
багытта иш алып барат:

инклюзивдүү 
коом

социалдык
ишкердик

азык-түлүк коопсуздугу

туризм

жаштар үчүн 
стартаптар

FSDS коомдук фонду социалдык маселелерди улуттук жана регионалдык 
деңгээлдерде натыйжалуу чечүү тажрыйбасына ээ. Бүгүнкү күнгө чейин 
коммерциялык жана коммерциялык эмес секторлорду ийгиликтүү 
өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү үчүн Борбор Азияда комплекстүү 
изилдөөлөрдү жүргүзгөн.
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“Туура тамактануу үчүн жергиликтүү азык-түлүк 
системасына колдоо көрсөтүү” долбоору
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үчүн инклюзивдүү коом. III фаза

“Кыргызстандагы жана Тажикстандагы аярлуу топтор 
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Уюштуруу түзүмү

АТКАРУУЧУ ДИРЕКТОР
Муратбек Исмаилов

БАЙКООЧУ КЕҢЕШ

ФИНАНСЫ ДИРЕКТОРУ
Султан Айтбаев

БУХГАЛТЕРИЯ
Юлия Цой

Кожомкул Опумбаев

КОММУНИКАЦИЯ
БОЮНЧА АДИС 

Азамат Султаналиев

«Кыргызстандагы жана Тажикстандагы 
аярлуу топтордун социалдык –

экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн
кеңейтүү»

«Ден соолугунун 
мүмкүнчүлүгү чектелген 

балдар үчүн инклюзивдүү 
коом»

«Туура тамактануу үчүн 
жергиликтүү азык-түлүк 

системасына колдоо көрсөтүү»

Мээрим Тойчуева
Гуля Абитова

Жаныбек Пакыров
Бакыт Алымов
Данияр Мурат

Данияр Жасоолов
Эрлан Тынымсейитов

ПРОГРАММАЛЫК АДИСТЕР

АДМИНИСТРАТИВДИК БӨЛҮМ

•

•

•
•
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Учурашуу сөзү

Муратбек
Исмаилов КФ FSDS

АТКАРУУЧУ ДИРЕКТОРУ

Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS) 
коомдук фонду өзүнүн узун мөөнөттүү стратегиялык 
планын ишке ашырууда жана региондордогу 
карапайым жашоочулардын жакшы жашоосу үчүн, 
коомдук кызматтардын жеткиликтүү болушу үчүн 
түрдүү долбоорлорду уюштурган уюм катары калууда. 
Мунун баары биздин көп сандаган өнөктөштөрүбүздүн 
колдоосунда ишке ашууда. Бул ийгиликке алып баруучу 
жолдун эң маанилүү фактору.

Биз жергиликтүү жашоочулар менен болгон жакшы 
мамиле, өнөктөштөрдүн көрсөткөн колдоосу жана 
кызматташтыктын көп жылдык тажрыйбасы системалуу 
өнүгүүнү камсыз кылуунун ачкычы болот деп 
эсептейбиз.
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“Туура тамактануу үчүн 
жергиликтүү азык-түлүк 

системасына колдоо көрсөтүү” 
долбоору

66
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Азык-түлүк 
коопсуздугу, 

тамактануу 
жана ичүүчү 

суу жаатында 
көйгөйлөрдү 

чечүүгө 
багытталган 

Улуттук 
программаларды 

өнүктүрүүгө көмөк 
көрсөтүү.

Д
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Долбоордун алкагында 
FSDS коомдук фонду тамак-
аш азыктарын өндүрүүнү 
жана кайра иштетүүнү 
жакшыртуу үчүн аз камсыз 
болгон жана көп балалуу 
үй-бүлөлөргө жардам берет, 
ошондой эле жергиликтүү 
бийлик органдарына айылды 
суу менен камсыз кылуу 
системасын калыбына 
келтирүүгө жана жакшыртууга 
көмөк көрсөтөт.

Долбоор ишке ашырыла баштаган учурдан тартып азык-түлүк 
коопсуздугу чөйрөсүндө мыйзамдарды, стратегияларды жана 
милдеттерди жакшыртуу үчүн райондук жана улуттук стейкхолдерлерге 
техникалык колдоо көрсөтүлгөн.

2017-жылдан баштап FSDS коомдук фонду 
мамлекеттик жана жергиликтүү өнөктөштөр 

менен биргеликте Кыргызстанда жана 
Тажикстанда тамактануу сапатын жакшыртуу 

үчүн азык-түлүк коопсуздугу боюнча долбоорду 
ишке ашырып келет.



88

Долбоор төмөнкүлөргө 
колдоо көрсөтүүгө 

багытталган:

Аярлуу үй чарбаларына тамак-аш азыктарын 
өндүрүүнү жана аларды кайра иштетүүнү 

диверсификациялоо боюнча

Райондук бийлик органдарына инфраструктураны 
(ичүүчү суу системасы же кайра иштетүүчү

ишканалар) жакшыртуу боюнча

Кызыкдар жактарга улуттук деңгээлде (министрликтерге, 
платформаларга) тамактануу жаатында стратегияларды 

жана мыйзамдарды андан ары жакшыртуу боюнча

Долбоордун негизги өнөктөштөрү:

• Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги;
• Райондук администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдары;
• Айылдык суу колдонуучулардын коомдук бирикмелери;
• “Шоола-Кол” коомдук бирикмеси;
• “Жалал-Абад Айылдык консультациялык кызмат” коомдук фонду; 
• “Эне Мээрими” коомдук фонду.

8
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Бул топтор үчүн алардын айыл чарба багыттарына карата 174 тренинг өткөрүлгөн: 
органикалык жер семирткичтерди колдонуу менен жана суу үнөмдөөчү технологияларды, 
зыянкечтерге каршы күрөшүү ж.б. эске алуу менен тамак-аш азыктарын өндүрүү. 
Методдорду жана ыкмаларды иш жүзүндө көрсөтүү үчүн тренингдерге айыл чарба 
талааларында же көрсөтмөлүү тилкелерде тажрыйбалык сабактарды өтүү камтылган.

Негизги жыйынтыктар

103
4 9

15
13

4

3
39
3

5
4

4

Отчеттук мезгилде төмөнкү иштер 
үчүн аялдар тобу (пландалган 200 
топтун ичинен) түзүлгөн:

топ жашылчаларды 
кайра иштетүү үчүн

топ үрөндөрдү 
өстүрүү үчүн

топ жашылча 
өстүрүү үчүн

топ тоок багуу үчүн

топ саан эчки багуу үчүн

топ аары 
багуу үчүн

топ климаттык өзгөрүүлөргө туруктуу айыл 
чарбаларын күчтөндүрүү үчүн

топ органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү 
үчүн

топ жергиликтүү тамак-аш азыктарынын 
маркетингин жана сатуу жөндөмдөрүн 
жакшыртуу үчүн

топ жемиш бактарын 
өстүрүү үчүн

топ жемиштерди 
жана жашылчаларды 
кургатуу үчүн



“Туура тамактануу үчүн жергиликтүү
азык-түлүк системасына колдоо көрсөтүү”

“Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген
балдар үчүн инклюзивдүү коом”

“Кыргызстандагы жана Тажикстандагы
аярлуу топтор үчүн социалдык-экономикалык өнүктүрүү”

Учурашуу сөзү

10

Бул тренингдердин негизги темалары – 
жашылчаларды жана жемиштерди туура 
өстүрүү, малга туура кам көрүү жана 
үрөнчүлүк болду.

үй-бүлө 
Кошумча

айыл чарба ишмердигин 
натыйжалуу жүргүзүү боюнча 
окутуучу тренигдерине катышты

Негизги жыйынтыктар

255 Чакан фермерлердин үй-бүлөлөрү айыл 
чарба материалдарынын жана куралдарынын 
жардамы менен колдоо ала алышты:

75

60 топтолуп, айыл чарба ишмердиги үчүн 
тийиштүү баштапкы тренингдерден өтүштү

үй-бүлө15

катышуучусунун 
ичинен

аялдар
болду

Тренингдин 157 103

157

60

60

үй-бүлө дарактардын көчөттөрүн 
(алма, өрүк, алча, алмурут) 
алышты жана бакчаларына 
отургузушту;

үй-бүлө үрөндөрдү өндүрүү 
үчүн жашылчалардын сапаттуу 
уруктарын алышты (помидор, 
калемпир, сабиз, пияз, ашкөк, 
ашкабак);

үй-бүлө түшүмдүүлүктү 
жогорулатуу жана түрдүү тамак-
аш азыктарын өндүрүү үчүн 
жашылчалардын сапаттуу 
уруктарынын жети түрүн алышты;

үй-бүлө үй-бүлөлүк бюджетти 
жогорулатуу жана үйдө 
тамактануунун сапатын 
жакшыртуу үчүн саан эчкилерди 
алышты.
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Эрте кийлигишүү кызматтары

Эрте кийлигишүү кызматынын 
кызматкерлери Жалал-Абадда 
квалификацияны жогорулатуу 
боюнча курстан өтүштү жана эрте 
кийлигишүү боюнча кызматтарды 
көрсөтүү үчүн кошумча жабдууларды 
алышты.
Мындан тышкары, отчеттук мезгил

үчүн жетиштиз тамактанууга же 
теңдештирилбеген тамактанууга 
байланыштуу коркунучтардын 
болушуна карата тестирлөөдөн 
өтүшкөн.

бала ден соолукичинде 200

320Жетишсиз тамактануу 
коркунучуна кабылган 
балдары бар үй-бүлө
жергиликтүү бийлик органдары 
менен биргеликте аныкталды. 
Нарын облусунун Кочкор 
айылында жаңы эрте кийлигишүү 
кызматы түзүлдү.

Бул кызматты Fair and Sustain-
able Development Solutions 
(FSDS) коомдук фонду керектүү 
жабдуулар, техника жана 
кеңсе үчүн керектүү буюмдар 
менен жана эрте кийлигишүү 
кызматтарын көрсөтүү үчүн окуу 
материалдары менен жабдыды.

Борбордун адистери эрте 
кийлигишүү жана аныктоо 
темасы боюнча методологиялык 
тренингдерде жана 
семинарларда окушкан, ошондой 
эле “Шоола Көл” коомдук 
фондунун кеңсесинде эки күндүк 
тажрыйбадан өтүшкөн.



Ийгиликтин тарыхы

КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАНА ТАЖИКСТАНДЫН 
РЕГИОНДОРУНА ТАЗА СУУ ЖЕТКИРҮҮ

Кыргызстандын миллионго жакын 
калкынын таза ичүүчү сууга жетүүдө 
көйгөйлөрү бар. Азыркы учурда өлкөнүн 
алыскы райондорундагы көптөгөн 
жашоочулар арыктардан, дарыялардан, 
каналдардан, булактардан суу ичишет, 
ошондой эле алып келинген суу 
колдонушат.

Суу алып келүү жана ичүүчү суу менен жабдуу 
инфраструктурасын жакшыртуу үчүн Fair 
and Sustainable Development Solutions (FSDS) 
коомдук фонду Кыргызстанда 2017-жылдан 
бери иш алып барып келет.

1212
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дан ашуун30
айыл долбоордун 
жыйынтыгында ичүүчү таза 
сууга ээ болушту

FSDS коомдук фонду Кыргызстандын жана 
Тажикстандын алыскы райондорунда суу 
менен жабдуу системасын реабилитациялоодо 
жана жакшыртууда жергиликтүү бийлик 
органдарына көмөк көрсөтүүнү улантууда.
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“Ден соолугунун 
мүмкүнчүлүгү чектелген 

балдар үчүн инклюзивдүү 
коом. III фаза”долбоору

14
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• Аутизми бар балдардын ата-энелеринин “Колдон 
колго” коомдук бирикмеси
• «Теңдик» майыптуулугу бар адамдардын бирикмеси” 
коомдук бирикмеси
• Энелерди жана балдарды коргоого көмөк көрсөтүүнүн 
«Кол Табы» коомдук кайрымдуулук фонду
• «Стимул» маалыматтык-консультациялык жана 
көрсөтмө борбору» коомдук фонду

Кыргызстандагы жана Тажикстандагы мүмкүнчүлүгү 
чектелген балдар инклюзивдүү коомдо татыктуу 
жашашат. Анда алардын укуктары жана 
эркиндиктери эске алынат жана бардык мамлекеттик 
кызматтарга жана мүмкүнчүлүктөргө тоскоолдуксуз 
бирдей жете алышат.

Д
ол

бо
ор

ду
н
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2021-жылдын апрель айында Fair and 
Sustainable Development Solutions (FSDS) 
коомдук фонду Bread for the World жана 
ICCO Cooperation колдоосунда,  «Колдон 
колго», «Смайл кейджи», «Рангинкамон» 
жана «Өнүгүүдө көйгөйлөрү бар балдардын 
ата-энелери» деп аталган 4 өнөктөш 
уюм менен биргеликте 2018-жылы 
ишке ашыра баштаган “Ден соолугунун 
мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар 
үчүн инклюзивдүү коом” регионалдык 
долбоорунун экинчи фазасын аяктаган.

Долбоордун өнөктөштөрү:

Долбоордун жалпы максаты:

“Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 
балдар үчүн инклюзивдүү коом. III фаза” 
долбоору Кыргызстанда жана Тажикстанда 
майыптуулугу бар балдар жана жаштар 
үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү 
жана алардын негизги укуктарын ишке 
ашыруу жолу менен инклюзивдүү коомду 
калыптандырууга көмөк көрсөтүүгө 
багытталган.



“Туура тамактануу үчүн жергиликтүү
азык-түлүк системасына колдоо көрсөтүү”

“Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген
балдар үчүн инклюзивдүү коом”

“Кыргызстандагы жана Тажикстандагы
аярлуу топтор үчүн социалдык-экономикалык өнүктүрүү”

Учурашуу сөзү
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ 
НЕГИЗГИ ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ:
ОБСЕнин Бишкектеги Программалык кеңсеси 
менен биргеликте “2015-2020-жж. ичинде 
Кыргызстанда балдардын жана чоңдордун 
арасында майыптуулуктун көрсөткүчүнө 
социалдык жана медициналык факторлордун 
таасири” аттуу изилдөө жүргүзүлгөн.

Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 
балдар үчүн эрте аныктоо жана кийлигишүү 
боюнча программанын долбоорун иштеп 
чыгуу башталган.

Саламаттыкты сактоонун баштапкы звеносунун 
медициналык кызматкерлери жана ден соолукту 
чыңдоо бөлмөлөрүнүн кызматкерлери үчүн окуу 
куралы иштелип чыкты.

“Теңир Колдо” күндүзгү борбору (Талас ш.), 
“Келечек” күндүзгү борбору (Ысык-Көл облусу, 
Тоң району, Эшперово а.), Краснореченка атайын 
жалпы билим берүү мектеп интернаты (Чүй 
облусу, Чүй району) төрт пилоттук борбордо 
7 кызматкер үчүн “Жүрүм-турумду коштомо 
талдоонун жана эрготерапиянын теориясы жана 
практикасы” аттуу тренинг өткөрүлгөн.
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“Колдон колго” өнөктөш коомдун 
жана ДМЧБ ата-энелеринин лобби 
демилгелеринин жана аракеттеринин 
натыйжасында психикалык четтөөлөрү 
бар балдарды күбөлөндүрүү мөөнөттөрү 
өзгөртүлдү, ошондой эле аутизми 
бар балдар диагноз коюлган учурда 
стационардык изилдөөнү талап кылбаган 
оорулардын тизмегине киргизилген.

2020 -2021-жж. негизги жыйынтыктары
Кыргызстан
2020-жылдын май айынан октябрь айына 
чейинки мезгилде FSDS коомдук фонду 
региондордогу реабилитациялык борборлорго 
барган ДМЧБ бар үй-бүлөлөргө техникалык 
жардамдарды уюштурган.

Жыйынтыгында 71 ДМЧБ (35 кыз, 36 бала) 
майыптардын коляскасын, көз айнек, угуу 
аппараттарын, бастыргычтарды ж.б. алышкан.

2020-жылдын май айында “Жаңырык” 
тармагынын ишмердигинин жыйынтыгында 
майыптуулук критерийлерине өзгөртүүлөр 
киргизилген. Бул КРда ДМЧБларды жөлөкпул 
менен камтууну жогорулатууга мүмкүнчүлүк 
берген.

Ош шаардык администрациясынын алдында 
Балдар майыптуулугу жана реабилитациялоо 
боюнча кеңеш түзүлгөн. Эрте кийлигишүү 
маселелери мэриянын планына киргизилген, 
ошондой эле шаарда инклюзивдүү билим 
берүүнү илгерилетүү жөнүндө меморандум 
түзүлгөн.

Долбоордун алкагында жүргүзүлгөн 
маалыматтык кампаниялар коомдо ДМЧБ бар 
балдарды кодулоону төмөндөтүүгө өбөлгө 
түзгөн.



“Туура тамактануу үчүн жергиликтүү
азык-түлүк системасына колдоо көрсөтүү”

“Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген
балдар үчүн инклюзивдүү коом”

“Кыргызстандагы жана Тажикстандагы
аярлуу топтор үчүн социалдык-экономикалык өнүктүрүү”

Учурашуу сөзү
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Таджикистан

Тажикстан Республикасында долбоордун жана 
Улуттук коалициянын жетишкендиктери болуп 2020-
жылы майыптуулугу бар балдар үчүн пенсияларды 
теңдөө боюнча лобби демилгенин ийгилиги 
болуп саналат. Тийиштүү токтомго ТР Президенти 
2020-жылдын август айында кол койгон.
“Рангинкамон” коомдук бирикмеси жана Европа 
эрте кийлигишүү ассоциациясынын ортосунда 
кызматташтык жөнүндө Меморандумга кол 
коюлган. 2021-жылы апрель айында Худжанд шаарында 

“Даун синдрому бар балдарды коомго 
интеграциялоо” деген темада конференция 
жана аутизм жөнүндө маалыматтык акция 
өткөрүлгөн. Бардык бул иш-чаралар аутизм 
жөнүндө маалыматтуулуктун жогорулашына 
түрткү берген. 
Эрте кийлигишүү боюнча улуттук тармактын 
лобби демилгеси Тажикстандын Саламаттыкты 
сактоо министрлигинин “Ден соолук 
борборлорунда жана үйдө эрте курактагы 
балдарга комплекстүү кызматтарды көрсөтүү 
үчүн энеге жана балага бөлмөлөрдү ачуу 
жөнүндө” чечим кабыл алышына өбөлгө түзгөн.

ДМЧБ жана ДМЧА арналган кызматтар боюнча 
маалымдама иштелип чыккан. Анда Согдий 
облусунун 18 районунда ДМЧА, ДМЧБ жана алардын 
үй-бүлө мүчөлөрүнө медициналык, билим берүү, 
социалдык жана юридикалык кызматтарды көрсөткөн 
мекемелер жана уюмдар жөнүндө маалыматтар жана 
байланыш каражаттары камтылган. 
2021-жылдын март айында “Жаңы доор – эрте 
кийлигишүүдөн инклюзияга чейин” деген 
аталыштагы форум уюштурулган. Анын максаты 
киреше алып келүүчү ишмердик боюнча топтордун 
маалымат, тажрыйба алмашуусу жана алардын 
иштеринин көргөзмөсү болгон.
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Ийгилик тарыхы

ЭРТЕ КИЙЛИГИШҮҮ ДИЛЬНАЗДЫН ЖАШООСУН 
КАНТИП ӨЗГӨРТТҮ

ДИЛЬНАЗ ЖАҢЫ ТӨРӨЛГӨНДӨ

Күлгөндө жүзүнөн нур чачыраган, 
жоодураган кыз!

Дильназ ал курактуу башка балдарга 
салыштырмалуу аз кыймылдачу. Ал 
бир жашка чыкканда апасы анын 
буттары өз салмагын кыйынчылык 
менен көтөргөнүн байкаган.
Ал Бишкектеги ооруканага 
кайрылганда, дарыгерлер аралаш 
формадагы шал оорусу деген 
диагноз коюшкан.

“Балама мындай диагноз 
коюлганда мен абдан корктум, 
өзүмдү жоготтум жана эмне 
кылышымды билбей калдым.

Программанын натыйжасында 
азыркы күндө Дильназдын 
физикалык жана акыл-эс 
жөндөмдөрү көрүнөрлүк 
деңгээлде жакшырды” – дейт 
Айнура. 

Айрым аталар баласында 
майыптуулук бар экендигин 
кабыл ала алышпай, көбүнчө 
үй-бүлөлөрүн таштап кетишет. 
Энелер өзгөчө муктаждыктары 
бар балдарды жалгыз 
тарбиялоого мажбур болушат.

Бирок кызым бактылуу болушу 
үчүн жана башка балдардан 
айырмаланбашы үчүн бардык 
аракеттерди жасашым керек деп 
чечтим.
Жылына бир жолу Ак-Суудагы 
борборго барып турабыз, ал эми 
акыркы жылы “Шоола Көлдүн” 
эрте кийлигишүү программасына 
катыштык.

Дильназда аралаш формадагы 
балдардын шал оорусу бар. 
Колдорундагы жана буттарындагы 
чыңалуудан улам анын кыймылы
жана сүйлөшү чектелген.
Ал башкалардан обочолонуп калган, 
бала бакчага барбайт жана башка 
балдар менен ойноо мүмкүнчүлүгү жок.

Кыйынчылыктарга карабастан 
Дильназ апасынын жана эрте 
кийлигишүү программасынын 
адистеринин жардамы менен 
алгачкы кадам таштоону, өз алдынча 
ойноону, эсептөөнү жана сүрөттөрдү 
боёону үйрөнүп жатат.

Эки баланын энеси Айнура кызынын 
төрөлүшүн абдан күткөн. Бирок кызы 
төрөлгөндөн баштап, анда бир нерсе бар 
экенин сезген.
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Айнуранын абалы дагы башкалардан 
өзгөчөлөнгөн жок. Жолдошу менен 
ажырашкандан кийин балдары менен 
чогуу Ысык-Көл облусунун Бөкөнбаев 
айылындагы энесинин үйүнө көчүп барды.
Дүйнөдө эрте кийлигишүү программалары 
ишке ашырылганына 30 жылдан ашты, 
алардын натыйжалуулугу көп сандаган 
изилдөөлөр менен текшерилген.

Өлкөлөр мындай программалар 
максималдуу түрдө сапаттуу жана 
кичинекей жарандар үчүн жеткиликтүү 
болушу үчүн улуттук деңгээлде күч-
аракеттерди жасап жатышат. 

Ысык-Көл облусунда эрте жардам берүү 
боюнча иштерди “Шоола Көл” коомдук 
бирикмеси Fair and Sustainable Develop-
ment Solutions (FSDS) коомдук фондунун 
колдоосунда жүргүзүп келет.

“ШООЛА КӨЛ” КООМДУК ФОНДУ КАНТИП ЖАРДАМ БЕРЕТ
Адис жумасына эки жолу үй-бүлөгө барат. Балага беш түрдүү багытта жардам көрсөтөт. 
Дильназ түшүнүктөрдү өздөштүрө алышы үчүн– кыймыл жана когнитивдик багытта, ал 
өзүнүн каалоолорун жана керектөөлөрүн билдире алышы үчүн жана айланасындагы 
адамдарды түшүнө алышы үчүн – коммуникациялык багытта, Дильназ башка балдар менен 
ойной алышы жана достошо алышы үчүн социалдашуу багытында, ал өзүн өзү тейлей 
алышы үчүн жана өзүнө кам көрө алышы үчүн – өзүн өзү тейлөө багытында жардам көрсөтөт.
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ДИЛЬНАЗ БҮГҮНКҮ КҮНДӨ

“Ошондой эле азыр биз ал 
жашаган чөйрөнү жакшыртуунун 
үстүндө иштеп жатабыз. Ал 
ойношу жана тамактанышы үчүн 
ыңгайлуу стулу жана столу болуш 
керек, мектепке өтүү үчүн керектүү 
болгон академиялык жөндөмдөрдү 
өздөштүрө алышы керек. Биз ага 
майып эмес, өз жөндөмдөрүн жана 
шыктарын өнүктүрө ала турган 
бала катары мамиле кылабыз. Мен 
үчүн анын коомго интеграциялана 
алышы абдан маанилүү” – деп 
белгиледи Чынара.

Дильназ жакшы 
жетишкендиктерге ээ болуп, 
жакында теңтуштарынын 
катарына кошула тургандыгын 
көрүп Чынара дагы шыктанды. 
Ал жөрмөлөй баштады, бекем 
олтуруп калды жана өз оюн 
түшүндүргөндү үйрөндү.

Алты жаштагы Дильназ 
азыркы күндө Кыргызстанда 
жашаган 35,000 майыптуулугу 
бар балдардын бири.

“Биз абдан узак жол басып өттүк. 
Терапия башталгандан тартып 
азыркы ийгиликтер жаралганга 
чейин канча көз жашы төктүк. 
Эрте кийлигишүү кызматтары 
анын жөндөмдөрүнө абдан 
таасир этти. Мен Дильназ 
мектепке барса, жаңы досторду 
тапса жана коомдун толук кандуу 
мүчөсү болсо деп кыялданам” – 
дейт апасы.

Fair and Sustainable Development Solutions (FSDS) коомдук 
фонду 2016-жылдан баштап эрте кийлигишүү программасына 
“Майыптуулугу бар балдар үчүн инклюзивдүү коом” долбоорунун 
алкагында колдоо көрсөтүп келет.

Эрте жардам берүү, же башкача 
айтканда эрте кийлигишүү – бул 
өнүгүүдө артта калуу коркунучу бар 
эрте курактагы, адатта үч жашка 
чейинки балдарга жана алардын 
ата-энелерине арналган түрдүү 
кызматтардын топтому. Мындай 
программалардын башкалардан 
айырмаланган өзгөчөлүгү – бул 
үй-бүлөгө багытталгандыгы. 
Адистер – психологдор, социалдык 
кызматкерлер, балдардын өнүгүшү 
боюнча адистер, физикалык жана 
эргетерапевттер ата-энелер менен 
биргеликте баланын кыйынчылыкты 
жеңишинин үстүндө иштешет.



Бишкекте жыл сайын 
өткөрүлүүчү “ТОМ: BISHKEK 2020” 

II мейкатону болуп өттү
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2020-жылдын сентябрь айында Бишкекте Fair and
Sustainable Development Solutions (FSDS) коомдук фонду 
Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү 
министрлиги менен кызматташтыкта «TOM: BISHKEK 2020» 
Экинчи мейкатонун өткөрдү.

2020-жылдын Мейкатонунун 
өзгөчөлүгү анын 
катышуучуларынын COV-
ID-19га каршы күрөшүүчү 
шаймандарды иштеп 
чыгуулары болду. Мейкатонго 
Кыргызстандын региондорунан 
4 команда катышты.
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Мейкатон
Бул мүмкүнчүлүгү 
чектелген адамдардын 
жашоосун жеңилдетүү 
үчүн ойлоп табуучулар, 
иштеп чыгуучулар, 
инженерлер (мейкерлер 
– makrs) шаймандарды 
ойлоп тапкан 72 сааттык 
марафон.

Үлгүлөрдү иштеп чыгууда 
инженелерге майыптуулугу 
бар балдар жана алардын 
ата-энелери жардам 
беришет, Мейкатондун 
аягында ойлоп табуулар 
аларга тартууланат.

Эң оригиналдуу идея Нарын облусунан келген “Шанс” командасынын катышуучулары 
иштеп чыккан автоматташтырылган санитайзер болду. Идеянын авторлору 
Букарадинов Улукбек жана Алмаз Чомонов өздөрүнүн продуктусун ийгиликтүү сунуш 
кылышып, өндүрүштү андан ары жакшыртуу үчүн $1000 утуп алышты.

“ШАНС” командасы – 
автоматташтырылган санитайзер 
боюнча идеянын ээси. 

“КОМПАС” командасы балдардын 
дене табын текшерүү жана колду 
дезинфекциялоо үчүн робот-врач 
идеясынын ээси. 

“MAKER SPACE” командасы – эшиктин 
туткаларын дезинфекциялоосу 
автоматташтырылган шайман 
иштеп чыгышты.

“CARING IS SHARING” командасы 
бөлүмдөрдө, палаталарда 
жана бөлмөлөрдө абаны 
жугушсуздандырууга арналган 
бактерициддик рециркулятор иштеп 
чыгышты.
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“Кыргызстандагы жана 
Тажикстандагы аярлуу топтор 

үчүн социалдык-экономикалык 
өнүктүрүү” долбоору
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Кыргызстандын 
жана Тажикстандын 

артыкчылык берилген 
региондорунда, 

миграция кеңири тараган 
коомдоштуктарда 

оор турмуш шарттагы 
калктын топтору киреше 

булактарын жакшыртуу 
үчүн социалдык 

жана экономикалык 
мүмкүнчүлүктөргө ээ.

Д
ол
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ор
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н
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ты

Мамлекеттик органдар:

• Эмгек жана социалдык 
коргоо министрлиги
• Билим берүү министрлиги
• Регионалдык иш менен 
камсыз кылуу борборлору

Долбоордун өнөктөштөрү:

Долбоордун башка 
өнөктөштөрү:
Жарандык коом:
• Жергиликтүү ӨЭУ
• Коомдук демилгечи топтор  
инициативные группы

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары:

Жергиликтүү муниципалитеттер:
• Айыл өкмөтү (КР)
• Жамаат

Жеке сектор:
• Жеке сектордун субъекттери
• Микрофинансылык 
мекемелер
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“Туура тамактануу үчүн жергиликтүү
азык-түлүк системасына колдоо көрсөтүү”

“Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген
балдар үчүн инклюзивдүү коом”

“Кыргызстандагы жана Тажикстандагы
аярлуу топтор үчүн социалдык-экономикалык өнүктүрүү”

Учурашуу сөзү
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Аймактарды камтышы:

Кыргызстан

Нарын, Ысык-Көл, Талас, Баткен, 
Жалал-Абад, ошондой эле 
иммигранттардын көпчүлүгүн 
кабыл алган Чүй облусунун 
шаарлары / Бишкек жана Ош

Душанбе
ТАДЖИКИСТАН

КЫРГЫЗСТАН

Бишкек

Таджикистан

Иммигранттардын жана кайтып 
келген мигранттардын көпчүлүгүн 

кабыл алган Хатлон жана
Согдий облустары,

ошондой эле Душанбе
жана калктын жакыр

катмарынын үлүшү
көбүрөөк болгон анын

райондору
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Долбоордун 2020-2021-жж. негизги жыйынтыктары
Fair and Sustainable Development Solutions
(FSDS) коомдук фонду тарабынан 
керектөөлөрдү баалоо жана социалдык-
экономикалык баалоо боюнча эмгек рыногуна 
талдоо жүргүзүлгөн.

4 678
адам

4 651
жогорку 
класстын 

окуучулары

7
борбор

квалификацияны 
жогорулатуу боюнча 
тренингдерге 
катышкан

ишкердикти колдоо 
үчүн ачылды:

кесиптик багыт берүү 
боюнча семинарга 
катышышты, алардын 
ичинен
окуучу
семинарларга онлайн катышты

ишкердик, бизнес-пландоо 
жана кесиптик багыт 

берүү боюнча жаштардын 
потенциалын өстүрүү үчүн 

окутулду

Кыргызстанда 5
Тажикстанда 3

142
тренер

FSDS төмөнкүлөргө консультациялык кызмат 
көрсөттү:

855

1 574
адамга

78
жаңы ишкер 

адам

1 000

Кыргызстандагы жана 
Тажикстандагы калктын 
аярлуу катмарына кирген 
консультация берилди

отчеттук мезгилде 
жергиликтүү чакан жана 
орто бизнести өнүктүрүү 
үчүн финансылык, 
техникалык жана 
консультациялык колдоо 
алышты

Калктын аярлуу топторунун 
рыноктун ресурстарына 
жана жумушка орношуунун 
мүмкүнчүлүктөрүнө 
жетишин жогорулатуу 
максатында мастер-
класстарга жана бош жумуш 
орундарынын жарманкесине 
катышышты.



“Туура тамактануу үчүн жергиликтүү
азык-түлүк системасына колдоо көрсөтүү”

“Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген
балдар үчүн инклюзивдүү коом”

“Кыргызстандагы жана Тажикстандагы
аярлуу топтор үчүн социалдык-экономикалык өнүктүрүү”

Учурашуу сөзү
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Долбоордун 2020-2021-жж. негизги жыйынтыктары

527
адам

90
мигранттардын 

балдары 

947
жаш 

лидерлер 
гендердик теңчилик, жаштар 
жана аялдар жаатында саясатты 
жакшыртуу үчүн мамлекеттик 
жана жеке секторлор менен 
байланышты оңдоо боюнча иш-
чараларга  

долбоордун пилоттук 
региондорунда психосоциалдык 
өнүктүрүү жана soft skills 
өнүктүрүү жаатында колдоо 
алышты

Лидердик жана жарандык 
активдүүлүк боюнча окуу модулу 
иштелип чыкты. Ага лидердик, 
мамлекеттик саясат, адвокация, 
социалдык долбоорлорду иштеп 
чыгуулар камтылды. 

Долбоордун пилоттук 
региондорундагы көйгөйлөр 
жөнүндө жашоочуларга 
маалымат берүү үчүн иштелип 
чыккан кайра байланыштын 
механизми сунуш кылынды. 

Жергиликтүү уюмдардын 
ишмердигин чагылдыруу үчүн 
социалдык тармактарда 2 аккаунт 
ачылды.

мигрант катары кетээрден мурун САМ 
өнөктөш платформанын окутуучу 
иш-чаралары аркылуу адаптация 
боюнча консультация алышты. Анын 
ичинде онлайн ресурстар аркылуу 
төмөнкүлөр аткарылды:

жарандык катышуу боюнча 
тренингден өтүштү

301
адам

маалыматтык 
жарыя социалдык 
тармактарга 
жайгаштырылды

177

интернет 
колдонуучу 
иш-чарага 
камтылды

11 693
жарыя САМ 
веб-сайтына 
жайгаштырылды284
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Ийгиликтин тарыхы

Ысык-Көлдө “Жаш Муун” алгачкы 
регионалдык жаштар

форуму болуп өттү

Форумдун негизги милдеттеринин бири активдүү жаштарды жана келечектүү 
долбоордук командаларды Кыргызстандын айыл жергелериндеги актуалдуу 
социалдык-экономикалык жана коомдук милдеттерди чечүү жана жаштардын 
алдындагы актуалдуу чакырыктарга жооп издөө процессине тартуу болду.

2021-жылдын 21-сентябрынан 
23-сентябрына чейин  Ысык-Көл 
облусунун Чок-Тал айылында 
алгачкы регионалдык жаштар 
форуму болуп өттү.
Ага Кыргызстандын беш регионунан 
50 жаш катышты. 
Иш-чаранын уюштуруучусу Fair and 
Sustainable Development Solutions (FSDS) 
коомдук фонду болду. 

“Жаш Муун” үч күндүк жаштар форуму жергиликтүү 
жашоочулардын турмушун жакшыртуу боюнча 
биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу үчүн 
региондордон келген жаштарды бириктирүүгө 
багытталган. Катышуучулар тиричилик жөндөмдөрү, 
лидердик жана жарандык билим, экономика, 
ишкердик, экология, финансы ресурстарына жетүү, 
маалыматтык алга озуу деген темаларда билим ала 
алышты.



“Туура тамактануу үчүн жергиликтүү
азык-түлүк системасына колдоо көрсөтүү”

“Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген
балдар үчүн инклюзивдүү коом”

“Кыргызстандагы жана Тажикстандагы
аярлуу топтор үчүн социалдык-экономикалык өнүктүрүү”

Учурашуу сөзү
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Эдуард Кубатов  - Эверест чокусун 
багындырган кыргызстандык жаран
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Чолпон Тентиева - искусство 
таануучу жана арт-менеджер

Мырзабек Орумбаев - «Тойбосс» 
ЖЧКсынын башкы директору

Алина Мурзаева - гуманитардык укук 
боюнча эл аралык адис
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Финансылык көрсөткүчтөр

Жалпы чыгымдар, KGS Тематикалар боюнча
чыгымдар, KGS

КыргызстанТаджикистан

76 487 582

81 641 537

2021

2020

22 977 505
20 581 811

53 510 077
61 059 726

6 861 423

5 910 804

7 809 584

8 029 728

8 553 642

6 394 134

18 584 269

14 387 139

28 088 318

15 885 336

15 579 898

22 044 844

2020 20202021 2021

Аярлуу топтор үчүн социалдык-
экономикалык өнүктүрүү

Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 
балдар үчүн инклюзивдүү коом

Туура тамактануу үчүн жергиликтүү азык-
түлүк системасына колдоо көрсөтүү






