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Бюллетень “КР дагы Мүмкүнчүлүгү чектелген
балдарды жана алардын үйбүлөсүн колдоо”
ХелсПром долбоорунун (проект) алкагында
Биг Лотери Фондунун каражатынын эсебинде чыгарылат.

Мазмуну:
• Кыргызстанда Биг Лотери Фондунунун жардамы менен мүмкүнчүлүгү чектелген (МЧ) балдарды
жана алардын үйбүлөсүн колдоо боюнча долбоор (проект) башталды
• Долбоордун (проекттин) катышуучулары жана аткаруучулары жөнүндө кыскача маалымат
• Кыргызстанга ХелсПром өкүлдөрүнүн долбоорду (проект) баштоо үчүн ишсапарга келиши
• Жол - жаштарга!
• КР Президенти “Ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугу жана
кепилдиктери жөнүндө” КР Мыйзамына кол койду
• Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугу жөнүндө Конвенцияны БУУ(ООН) жактады
• “Социалдык заказ жөнүндө” жаңы мыйзам кабыл алынды
• МЧ жарандарды жумушка орноштуруу боюнча долбоорлор (проекттер)
• Япон эларалык кызматташтык агенттиги (JIСА) Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн борбор
ачууну пландаштырат
• Япондук жакырчылыкты жоюу фонду ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга
колдоо көрсөтүүнү каалайт
• Ысык –Көлдө балдардын эс алуусу
• Гранттар
Урматтуу окурмандар, кесиптештер, өнөктөштөр.
Сиздер, Биг Лотери Фондунун каржылануусу менен, “КР дагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жана
алардын үйбүлөсүн колдоо” ХелсПром долбоорунун (проектисинин) алкагында чыгарылган, Маалымат
бюллетенинин биринчи номурунун беттерине кош келиңиздер!
Бюллетендин негизги милдеттеринен болуп, өзгөчө муктаждыктары бар балдардын жана алардын үйбүлөсүнө
байланыштуу баардык жаңылыктар жөнүндө маалыматтоо, ошондой эле долбоорду (проектти) аткаруунун
жүрүшүн чагылдыруу эсептелет. Бюллетенди чейрек сайын бир чыгаруу жана таркатуу пландаштырылат.
Бирок долбоор (проект) да, бюллетень да өлкөдөгү политикалык процесстерге эч кандай тартылууга тийиш
эмес.
Маалымат бюллетенинин биринчи номурунда Сиз, долбоор (проект) жөнүндө, анын катышуучулары
жөнүндө кабардар болосуз, жана ошондой эле Кыргызстандагы социалдык акыркы жаңылыктардын
айрымдары менен таанышасыз.
Бюллетень, атайын басмага айланып, кийин өзүнүн жашоосун улантып, ата –энелер жана жанындагы
каалочулар үчүн пайдалуу маалыматтардын булагы болот деп ишенебиз. Бул ошондой болсун үчүн, биз
бюлетендин беттеринде өзүңөрдүн тең бөлүшкүңөр келген кызыктуу жаңылыктарыңарды жана пайдалуу
кабарларды чагылдырууга даярбыз.
Урматтоо менен,
А. Исраилов долбоордун улуттук координатору
Дарек: Бишкек ш. , Көк-Жар кичирайон, үй №1 п/п 4, тел. /факс (0312) 517634, ardi.kyrgyzstan@gmail. com
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Кыргызстанда Биг Лотери Фондунунун жардамы менен мүмкүнчүлүгү чектелген (МЧ)
балдарды жана алардын үйбүлөсүн колдоо боюнча долбоор (проект) башталды.
Великобритания, Лондондо жайгашкан ХелсПром кайрымдуулук уюму, Майып Балдардын Ата-энелеринин
Ассоциациясы (АРДИ) жана “Шоола Көл” Коомдук Фонду менен биргелешип, британиялык Биг Лотери
Фондунун финансылык колдоосу менен “Кыргыз Республикасындагы Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жана
алардын үйбүлөсүн колдоо” долбоорун (проекти) ишке ашырууну баштайт. Долбоор (проект) 3 жылга каралган
жана эки пилоттук аймакта-Бишкек шаары жана борбору Бөкөнбаева айылы болгон Ысык-Көл облусунда
реабилитациялык-ресурстук борборду ачууга көмөктөш болот. Долбоордун максаты мүмкүнчүлүгү чектелген
балдарды жана алардын ата-энелеринин абалын, реабилитациялык, маалыматтык жана консультациялык
колдоо кызматын көрсөтүү менен, жакшыртуу. Долбоордун ишкердиги политикасыз мүнөздө.
Долбоордун (проект) башталышына таанышуу визиттери
жана изилдөөлөр түрткү болду, анын учурунда үйбүлөлөрү
мамлекететибиздеги эң аз кирешеси бар топко кирген
мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын, жана өзгөчө
балдардын оор абалы аныкталды. Эмгек жана Социалдык Өнүгүү Министрлигинин билдирүүлөрүнө таянсак,
учурда 117 миң мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, алардын он эки миңге жакыны 18 жаштагы жаштар, айыл
жергесинде алардын 66 пайызы жашайт. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бардык калктын 2, 1 пайызын
түзөт, ошол эле учурда өнүккөн мамлекеттерде бул көрсөткүчтөр бардык калктын 10дон 20 пайызга жакынын
түзөт (мисалы, Великобританияда 15 %, Россияда 10%).
Долбоор (проект) майыптыкты алдын алуу, балдар майыптыгына альтернативдик мамиле кылуу боюнча
билимди жана маалыматты толуктап турат. Керектүү тема жөнүндө ар түрдүү тренингдер болот, мүмкүнчүлүгү
чектелген жарандардын, ошондой эле медициналык жана социалдык кызматкерлердин билимин жогорулатат.
Майыптардын маселелерине арналган ар түрлүү маалымат материалдары иштелип чыгат, которулат жана
чыгарылат, ошондой эле атайын вейф-сайттар түзүлөт. Ар бир борбордогу атайын жеке микроавтобус
адистер менен волонтерлорду алыскы аймактардагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен жана алардын
үйбүлөлөрү менен байланыштырып турат.
“Долбоор (проект) борбордун жана өнөктөштөрдүн туруктуу өсүшүнө жана айыл бирикмелери, өкмөттүк эмес
уюмдардын жана айылдык мамлекет органдары менен кызматташтыгына багытталган”, -деп баса белгилейт
долбоордун (проект) менеджери Татьяна Буйновская. -“Долбоор (проект), убагында алдын алуу, мүмкүнчүлүгү
чектелген балдары бар жаңы үйбүлөлөргө консультативдик көмөк көрсөтүү, практика жүзүндө колдоо боюнча
программаларды камтыйт. ”Долбоордо (проектте) мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана алардын атаэнелеринин көйгөйлөрү жана каалоолору менен бирге, балдарга жана алардын ата-энелерине ар тараптан,
комплекстүү жардам берүү каралган. Долбоордун иши майыптыктын социалдык моделине негизделген, ал
майыптык –бул дарт эмес, деп билет (муну эчак өнүккөн өлкөлөрдө түшүнгөн жана кабыл алышкан), ал эми
мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар аларды дайыма аяп жана үстүнөн кам көрүүнү (опека) кааалабайт, алар
коомго пайда алып келүү үчүн окуганга, иштегенге мүмкүнчүлүк берүүнү кааалашат”-деп кошумчалады,
АРДИнин төрайымы, Тамара Дыйканбаева.
Натыйжада, долбоордун (проект) ишмердиги бир жарым миңге жакын мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жана
алардын үйбүлөлөрүн камтыйт, жана бул балдар башка балдар менен тең бирдикте бардык ишчараларга
катыша алышат. Долбоордун аягында, реабилитациялык-ресурстук борбор жергиликтүү бирикмелер жана
жер-жерлердеги өкмөттүк органдар менен биргелешип, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана алардын атаэнелери менен иштөөгө пайдалуу болоору, талап кылынаары жана алынган тажрыйба башка региондорго
жайылтылаары күтүлөт.

Долбоордун (проектин) катышуучулары жана аткаруучулары жөнүндө кыскача
маалымат
Долбоордун (проект) аткарылышына жоопту, өнөктөш уюмдар:

ХелсПром –кайрымдуулук, коммерциялык эмес уюм, Лондондо 1984ж. дан бери жергиликтүү бирикмелер
менен мурунку Советтер Союзунун өлкөлөрүндө
(Азербайджан, Казакстан, Россия, Өзбекстан, Украина, Таджикстан жана аз убактан бери Кыргызстандагы)
жакыр аялдарга жана балдарга социалдык жактан колдоо көрсөтүү жана ден-соолугун жакшыртуу үчүн
иштейт. Уюмдун негизги ишкердиги-социалдык жана медициналык долбоорлор (проекттер) боюнча.
Кыргызстанда баштала турган Хелспромдун 3-жылдык долбоору (проект) жакында Россиянын Алтай
Мааалымат бюллетени
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аймагында ийгиликтүү аяктады. Жергиликтүү бийликтер бул демилгени дароо колдоп, эки борбордун
имаратын бөлүп берүүгө жана каржылоо боюнча көмөктөштү.
Майып балдардын ата энелеринин ассоциациясы (АРДИ) АУ, Бишкек шаары, 1995-ж. уюшулган, мүмкүнчүлүгү
чектелген балдардын ата-энелерине консультативдик жардам көрсөтөт, ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген
балдарга жана жаштарга, алардын ар тараптан өнүгүшүнө жана коомдо интеграцияланышына көмөк көрсөтүп,
мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууга жардам берет.
Шоола –Көл АУ, Бөкөнбаева айылы, Ысык-Көл облусу, билим берүү-агартуу ишин алып баруучу укук коргоо
уюму. Шоола Көл мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга консультацияларды берет жана окутат жана алардын
коомдук уюмдарын түзүү менен мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугун коргоого жардам берет.
Долбоордун (проекттин) аткарылышына жоопту жарандар:
Татьяна Буйновская – ХелсПромдун менеджери, Кыргыз
Республикасындагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жана алардын
үйбүлөсүн колдоо” долбоорунун (проект) программалык менеджери.

Джонатан Уоткинс – долбоодун
жетектоөөчү эксперти, социалдык
кызматкер, консультант.

Марк Ханкер – бала майыптыгы
маселери боюнча консультант,
педиатр-дарыгер.

Азат Исраилов – Кыргызстандагы
долбоордун (проект) улуттук
координатору.

Тамара Дыйканбаева – Майып
Балдардын
Ата-энелеринин
Ассоциациясы (АРДИнин) төрайымы,
Бишкекте
долбоордун
(проект)
координатору,
Антонина Ли – “Шоола Көл “ АУнун
төрайымы, Бөкөнбаевада долбоордун
(проект) координатору.
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Кыргызстанда ХелсПром өкүлдөрүнүн долбоорду (проектти) баштоо үчүн иш сапарга
келиши
Өкмөттүкструктура, эларалык жана жергиликтүү өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугуу үчүн Биг
Лотери Фондунун каржылануусу боюнча долбоордун алкагында үч кишиден турган (жогорудагы сүрөттү кара)
ХелсПром өкүлдөрү Кыргызстанга иш сапар менен келишти. Бишкек шаарында жана Бөкөнбаева айылында
11инен 23 майга чейинки аз убакыттын ичинде 33кө жакын жолугушуулар болуп өттү, алардын ичинен бирөө
“Вечерний Бишкек” газетасына интервью болду. Андан башка, ХелсПромдун өкүлдөрү мүмкүнчүлүгү чектелген
балдары бар үйбүлөлөрдүн үйлөрүн кыдырып чыгышты. Бул жолугушуулардын натыйжасы өнөктөштөрдүн
жардамы менен ачыла турган, реабилитациялык борборлордун иши кайсы багытта болооруна көмөк көрсөтөт.
Бул борборлор бийликтин жергиликтүү органдары жана өкмөттүк мекемелер менен тыкыс мамиледе иштешет.
Азыркы учурда, бийликтин жергиликтүү органдары менен консультациялар жана кошумча жолугушуулар жолу
аркылуу келечектеги борборлордун имаратын издөө жүрүп жатат, анткени долбоордун (проект) башкы
максаттарынын бири ишмердигинин туруктуулугу болуп саналат.

Жол - жаштарга!
Майып балдардын ата энелеринин ассоциациясы (АРДИ) жаштары өлкөбүздүн коомдук иштерине
жигердүү катышып өздөрүн жакшы жактан көрсөтүүдө жана билим берүү тармактарында чоң ийгиликтерге
жетишүүдө. Дыйканбаева Сейнеп, АРДИнин долбоордук жана ПР менеджери, коомду позитивдүү өзгөртүү
боюнча чоң салымы үчүн июнь айында биринчи Кыргызстандын Жаңы Баатыры тизмегине кирди, долбоор
(проект) “Атуул” (Каракол ш.) Өкмөттүк эмес уюму аркылуу ишке ашкан. Толук маалыматты Интернеттен ала
аласыздар, дареги : http://www. atuul. kg/? pid=19?&hid=3.
Дагы кошумча, Сейнеп Борбордук Азия Америкалык Университетинин биринчи курсунун студенти
болуп туруп, Япон эларалык кызматташтык агенттиги (J IСА) каржылаган (спонсорлогон), Японияда бир жыл
окуу үчүн кыйын конкурстан өттү.
Мураталиева Укей, дагы бир АРДИнин активдүү волонтеру, Кыргыз Техникалык Университетинин
студенти, дагы эки кыргызстандыктар менен, Япон эларалык кызматташтык агенттиги (J IСА) каржылаган
(спонсорлогон) лидердик окуу жана сетти түзүү боюнча башка программа менен өттү. Ал азыр Токио шаарына
тренердик чеберчиликти үйрөнүүгө жана ошону менен бирге мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар жана
мүмкүнчүлүгү чектелген жарандары бар уюмдар кандай жашайт жана иштешет ошону көрүүгө, билүүгө
барганы жатат. Кайтып келгенде ал тренинг жана семинарлардын сериясын өткөрүүнү ойлойт.
Жаштарга ийгилик каалайбыз!

КР Президенти “Ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугу
жана кепилдиктери жөнүндө” КР Мыйзамына кол койду
Кыргыз Республикасынын Президенти Курманбек Бакиев “Ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген
жарандардын укугу жана кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду. Бул
Мыйзам ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды социалдык жактан коргоону күчөтөт,
жашоодогу ишмердиктерине чек коюуга жол бербей, укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашырууну Кыргыз
Республикасынын башка жарандары менен бирге тең укукта жашоосун камсыз кылат.
Булагы: 24. кg. 2008-ж. 12 апрель

Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугу жөнүндө Конвенцияны БУУ(ООН)
жактады
БУУ (ООН) Генералдык Ассамблеясы 2008-жыл июндун башында майыптардын укугу жөнүндө Конвенцияны
жактады. Ал, баардыгын камтыган биринчи эл аралык-укуктук документ болуп калды, ар түрдүү физикалык,
психикалык, акыл-эс жана сенсордук жактан туруктуу бузулуулары барлардын укугун коргоого багытталган.
Конвенциянын, майыптардын укугун колдоого жана коргоого багытталган 50 беренеси бар, аларга болгон
дискриминацияны жоюу, ишке, медициналык жактан тейлөөгө, билим алуу жана дээрлик бардык коомдук
иштерге катышууну камсыз кылат, ошондой эле сот адилеттигинен, жеке кол тийбестикке, эксплуатациядан
жана кыянаттык менен пайдаланууга, эркин жүрүү мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланууга жардам берет.
Булагы: 24. к. 2008-ж. 16 июнь
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“Социалдык заказ жөнүндө” жаңы мыйзам кабыл алынды
Ушул жылдын 5 июнда, экинчи окуудан кабыл алынган, Мыйзам, өкмөттүк социалдык программаны,
өкмөттүк социалдык заказды жайгаштыруу жана аткаруунун жардамы менен ишке ашыруу үчүн
сынактык(конкурс) негизде коммерциялык эмес уюмдарды тартууга жол берет. Ошондой эле, социалдык
программаны ишке ашыруунун эффективдүүлүгүн орчундуу күчөтүүгө жана социалдык тармакка кошумча
адам ресурстарын, материалдык жана финансылык ресурстарды өкмөттүк эмес булактардан тартууга жана
өкмөттүк эмес уюмдардын чет өлкөнүн каржылоосунан көз каранды болушун бир аз жоюууга мамлекетке
мүмкүндүк берет.
Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык жактан өнүктүрүү министри Уктомкан Абдуллаева
Авазова кабыл алынган Мыйзамды негиздеп, “Азыркы учурда Кыргыз Республикасында, өз учурунда
донорлордун, эл аралык уюмдардын каражатына ачылган, кээ бир социалдык мекемелер, балдар үйү,
интернаттар, карылар үйү чет өлкөлүк уюмдардын каржылоосу токтогонуна байланыштуу жабылуунун үстүндө
турат. Эмне үчүн Биз, калкка социалдык жактан жардам берип, жана белгилүү бир сандагы карыларга,
кароосуз балдарга же майыптарга, жардам бере турган өкмөттүк эмес уюмдардын, коомдук бирикмелердин,
жасаган аракеттерин колдой албайбыз? Учурда, аларды мамлекеттик мекемелер, орундары толуп
калгандыгынан алууга жана каражат жетишпей жаткандыктан бакканга, кароого мүмкүнчүлүгү жок болууда.
Мындай мыйзамдар Европа, Казахстан өлкөлөрүндө жана Россиянын 6 федералдык аймактарында эчактан
бери ийгиликтүү иштөөдө”, -деп белгиледи.
Булагы: 2008-ж. июнь, №16 (42)- “Үчүнчү сектор”

Япон эларалык кызматташтык агенттиги (JIСА) мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар
үчүн борбор ачууну пландаштырат
“Япон эларалык кызматташтык агенттиги (JIСА) Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн борбор ачууну
пландаштырат”-деп, бүгүнкү пресс-конференция Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык жактан
өнүктүрүү министри Уктомкан Абдуллаева билдирди. Анын айтканы боюнча, Японияда майыптардын
көйгөйлөрү боюнча азия-тынч океан борбору жайгашкан. Бул борбор өзүнүн иш аракеттерин Борбордук
Азияда да жайылткысы келет. ”Кыргызстандын өкүлдөрүнүн Японияга болгон иш сапарынан кийин Борбордук
Азияда, атап айтканда Кыргызстанда башкы офис ачууну чечишти. Бул республикага кошумча инвестиция
алып келет. Борборду ачуунун маселелерин толугураак талкулоо үчүн, мүмкүнчүлүгү чектелген белгилүү
жарандардын катышуусу менен, 2008-жылы октябрда эл аралык конференция болот. ”- деп Уктомкан
Абдуллаева билдирди.
КР эмгек жана социалдык жактан өнүктүрүү министри белгилегендей, бул чечимге жакында кабыл алынган
“Ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугу жана кепилдиктери жөнүндө” КР Мыйзамы
түрткү болду. ”Андан, биз жарандардын бул категориясы эмгекке жарамсыз, деген беренесин чыгарып салдык.
Эмгек жамаатында алар 5 пайыздан кем эмес санды түзүшү керек”, - деди Уктомкан Абдуллаева
Булагы: ИА 24kg . 22. 05. 08

Мүмкүнчүлүгү чектелген (МЧ) жарандарды жумушка орноштуруу боюнча
долбоорлор (проекттер)
Ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар толук баалуу эмес деген стереотипти
Кыргызстанда жоюу керек, деген ойду билдирди Борбордук Азиядагы Евразия Фондунун (БАВФ) аткаруучу
деректири Эдвард Винтер. Анын айтуусу боюнча, Кыргызстандагы майып-жарандар- калкттын жакыр
катмарынан болот, анткени, алар коомдо тең укуктуу атуулдардан болсо дагы, жөнөкөй дагы жумушка орношо
алышпайт. Анын айтуусу боюнча, көпчүлүк ишкерлер, майып адам жөн гана жумуштуу сапаттуу аткара албайт,
деген ойдо болушканында. Ошого байланыштуу азыр Кыргызстанда долбоорлор (проекттер) иштелип
чыгууда, алардын бири майыптарга жумуш изөөдөөгө жардам көрсөтүү болуп саналат. Белгилеп кетсек,
Евразия Фонду БАда Республикалык көз каранды эмес майып- аялдардын ассоциациясы менен бирдикте
борбордогу бизнесструктуралар жана алардын жетекчилери менен майып жарандар үчүн жумуш орундарын
таап берүү боюнча биргелешип иш жүргүзө башташты, ошондой эле Бишкекте мүмкүнчүлүгү чектелген
жарандар үчүн ваканция жарманкесин өткөрүүнү пландаштырууда.
Андан башка, бүгүнкү күндө Бүлкүл дүйнөлүк банк жана БАВФ(ФЕЦА) Кыргызстанда 2008-жылы кичине
гранттардын Программасынын жеңичүүлөрүн жарыялады. “Ал атуулдук коомдун жергиликтүү уюмдарына
багытталган. 1996- 2007- жылдардын ичинде биз жалпы суммасы 315миң $ болгон 121 кичи гранттарды
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бердик”, - деп билдирди Борбордук Азиядагы Евразия Фондунун (БАВФ) аткаруучу деректири Эдвард Винтер.
13 уюм жеңичүүлөрдөн болду.
Булагы: ИА 24. kg

Япондук жакырчылыкты жоюу фонду ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген
балдарга колдоо көрсөтүүнү каалайт
Мындай грантты берүү жөнүндө мыйзамдык долбоорду (проект) кечөө КР Жогорку Кеңешинин эл
аралык маселелер жана парламентаралык байланыштар боюнча комитетинин отурумунда билим берүү жана
илим министри Ишенгүл Болжурова билдирди. Мекеменин башчысы, 2005-жылы ИБМ(МОН) Азия өндүрүү
банкына (АӨБ) мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды колдоп бергиле деп, атайын өтүнүч менен кайрылганын
айтты. “ Бул долбоорду (проект) Япондук жакырчылыкты жоюу фонду колдогон, алар 1 миллион $, дагы 50 миң
$ биздин өкмөткө бөлүп берди”, -деп кошумчалады Ишенгүл Болжурова. Азыркы учурда республикада 19 миң
мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар, алардын 25 миңи КР жалпы билим берүүчү мектептеринде, дагы үч миң
бала –атайын интернаттарда билим алышат, -деп билдирди министр.
Гранттын каражаттары мектептерге, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окута турган мугалимдерге
арналган усулдук-методичкаларды чыгарууга жумшалат, -деп белгиледи Ишенгүл Болжурова. Анын айтуусу
боюнча, келечектеги долбоорду (проект) ишке ашыруу үчүн бардык республика боюнча 35 жалпы билим
берүүчү мектептер-ар бир райондон 5тен, ошондой эле 4 интернат үйлөрү жана эки балдар бакчасы бөлүнүп
алынган. Булагы: ИА 24. kg 15. 04. 2008

Ысык –Көлдө балдардын эс алуусу

Майып балдардын ата энелеринин ассоциациясы (АРДИ) Профсоюздар Федерациясы тарабынан 50
путевка бөлүнүп бергенине байланыштуу 14нөн 25- июлга чейин Ассоциациянын мүчөлөрүнө, 50 мүмкүнчүлүгү
чектелген балдарга эс алуу уюштуруп бере алды. Эс алуучуларды Балыкчы
шаарынан алыс эмес жайгашкан, балдар ден соолугун чыңдоочу борбор “Улан“,
кабыл алды. Балдардын транспорттук чыгымдары “КР дагы Мүмкүнчүлүгү
чектелген балдарды жана алардын үйбүлөсүн колдоо” ХелсПром долбоорунун
алкагында Биг Лотери Фондунун каражатынын эсебинен болду.
Ден соолугун чындоочу борбор 250 эс алуучуларды кабыл ала алат.
Балдар үчүн, көлгө түшүүдөн башка, маданий-көпчүлүк биргелешип катышкан
ар түрдүү оюн-зооктор, иш-чаралар уюштурулду, алар мүмкүнчүлүгү чектелген
балдардын, алардын жанындагылардын интеграцияланышына, ошондой эле
алардын тең курдаштарынын түшүнүүлөрүнө түрткү болду.

Гранттар
Канадалык Эл аралык өнүктүрүү агенттиги (Canadian International Development Aqency-CIDA)
Канадалык Фонддун атынан (Кыргызстан, Казахстан, Таджикстан) боюнча кичине гранттарга изденүү
үчүн Борбордук Азияда сынак жарыялайт.
Негизги багыттары: жакырчылыктан чыгуу, туруктуу өнүгүү, аялдардын катышуусун көбөйтүү, балдардын укугун коргоо,
уюмдардын потенциалдарын өнүктүрүү, айлана чөйрө. Гранттын максималдык көлөмү 20, 000 $. Жалпы гранттык пул
50,000 $. Долбоорлор (проекттер) кыска мөөнөттө болуп, бүтүрүп жана финансылык отчетту 2009-жылдын 1-марттына
чейин бериши керек. Кошумча суроолор менен Анна. Жуганга кайрылсаңыздар болот. AnnaZhuqan@international.qc.ca

Бредли фондунун сынактары
Bradley Foundation (Бредли Фонду): жыл сайын ишчараларды өткөрүүнү, семинарларды жана
конференцияларды өткөрүүнү, жабдыктарды сатып алууну, жалпы колдоо, стажировкаларды,
инвестицияларды, долбоор менен байланышкан басып чыгарууларды, изилдөөлөрдү, стипендияны, билим
берүү программаларын колдойт.
Заявка берүүнүн мөөнөтү: Жыл сайын 1-мартка чейин, 1-июлга чейин, 1-сентябрга чейин, 1-декабрга
чейин. Гранттын көлөмү: 100 $дан 550 000$ га чейин

Колдоо көрсөтүлө турган тармактар: долбоорлор- атуулдук сезимди өнүктүрүүчү- коомдук жашоодогу (экономика,
политика, маданият, атуулдук коом) баардык тармактарга багыттала алат. Бирок алар, тандап алуунун жана добуш
берүүнүн базалык идеяларын камтыган атуулдукту алдыга жылдырууга, көтөрүүгө тийиш. Мисалы: Политикалык же
академиялык изилдөөлөр, медиа-долбоорлор, жана башка, жалпы коомдун катышуусун көргөзгөн долбоорлор
каржыланат. Каржыланбагандар:курулуш, жеке адамдар. Заявка берүү жолдору Фонддун сайттында. Конкурстун
жыйынтыгы февраль, май-июнь, сентябрь жана ноябрь айларында, заявка берилген мөөнөткө жараша жарыяланып турат.
Толук малымат сайтта http://www.bradleyfdn.org. Булагы : 2008 июнь, ”Үчүнчү сетор “ №16(42) .
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