
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европа Биримдиги айылдык жаштарга санариптик көндүмдөрдү бекемдөөгө жана 

жаңы чакырыктарга туруктуу болууга жардам берет 
 

Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен Кыргыз Республикасында “Бирдей экономикалык 

мүмкүнчүлүктөрдү жана жаштардын туруктуулугун илгерилетүү” долбоорун ишке ашыруу башталды (Санарип 

инсан). 

 

Долбоордун максаты - республиканын айыл аймактарында жашаган жаштарга жана аялдарга санариптик жана 

жашыл экономиканын иши боюнча билим берүү. Бул долбоор жалпыга маалымдоо каражаттары (ЖМК) жана 

социалдык тармактар менен биргеликте санариптик сабаттуулуктун деңгээлин жогорулатуу боюнча 

маалыматтык иш-чараларды өткөрүү, билим берүү тармагынын өкүлдөрү менен окуу-методикалык 

материалдарды адаптациялоо жана иштеп чыгуу, ошондой эле санариптик экономиканын өкүлдөрү менен 

биргелешкен демилгелерди жүргүзүү жана мамлекеттик органдар жаштарды электрондук өкмөт, электрондук 

коммерция жана санариптик экономика секторлорунда санариптик платформаларда иштөөгө үйрөтөт. 

 

Долбоордун алкагында тартылган жаштардын жана аялдардын өкүлдөрү кыргыз жана эл аралык санариптик 

платформаларда, санарип капчыктарда, маалымат такталарында, электрондук базарларда өз ишмердүүлүгүн 

ийгиликтүү баштоо үчүн зарыл билим жана маалыматтык технологияларды колдонуу менен алдыңкы 

ишкердик көндүмдөрүн алышат. Тренингдерден өтүүнүн натыйжасында жаштардын жана аялдардын 

өкүлдөрү өздөрүнүн IT-стартаптарын ишке ашыруу үчүн каражат ала алышат. 

 

Долбоордун акыркы натыйжасы – Туруктуу өнүгүү максаттарына ылайык жаштарды коргоонун индикаторлорун 

жакшыртуу жана адам укуктарын коргоо. 

 

Долбоор Европалык Коңшулук Кеңеши (ENC) тарабынан «Айсок Кыргызстан Интернет Коому» коомдук 

бирикмеси менен биргеликте Европа Бирлигинин Кыргыз Республикасындагы Өкүлчүлүгүнүн жардамы менен 

ишке ашырылууда. Долбоордун мөөнөтү 30 айды түзөт. 

 

Долбоор тууралуу кошумча маалыматты: +996 (755) 330335 телефону жана e-mail: isockyrgyzchapter@gmail.com, 

же +32 (0) 26465139 телефону жана media@encouncil.org электрондук дареги боюнча ала аласыз. 

 

«Бул вебсайт Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен даярдалган. Бул басылманын мазмуну 

Европалык Коңшулук Кеңешинин (ENC) / "Айсок Кыргызстан Интернет Коому" коомдук бирикмесинин 

жоопкерчилигинде жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Кыргыз Республикасындагы Европа Биримдигинин делегациясы  

Эркиндик Бульвары  21, бизнес-борбор "Орион", 5 этаж                                                                                       

Бишкек, 720040, Кыргыз Республикасы 

Телефон: +996 312 26 10 00 

факс: +996 312 26 10 07 

Email: delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu  

Website: http://eeas.europa.eu/delegations/Kyrgyzstan 

Facebook: http://www.facebook.com/eudelkg 

 

Европа Биримдиги өз элдеринин эң мыкты 

жетишкендиктерин, ресурстарын жана тагдырын 

бириктирген 27 мүчө мамлекеттен турат. 60 жыл 

ичинде алар маданий көп түрдүүлүктү, жеке 

эркиндиктерди жана толеранттуулук 

атмосферасын сактоо менен бирге туруктуулуктун, 

демократиянын жана туруктуу өнүгүүнүн зонасын 

түзө алышты. Европа Биримдиги өзүнүн 

жетишкендиктерин жана баалуулуктарын анын 

чегинен тышкаркы өлкөлөр жана элдер менен 

бөлүшүүгө туруктуу умтулууда. 

 

                                                                  Басма сөз үчүн билдирүү 
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