
    

   Долбоор Европа Биримдиги 
     тарабынан каржыланат 

  
 

БИРДЕЙ ЭКОНОМИКАЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРДҮ ЖАНА ЖАШТАРДЫН ТУРУКТУУЛУГУН ИЛГЕРИЛЕТҮҮ 
ПРОДВИЖЕНИЕ РАВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УСТОЙЧИВОСТИ МОЛОДЕЖИ 

PROMOTING EQUAL ECONOMIC OPPORTUNITIES AND RESILIENCE OF YOUTH 

 

“Санариптик көндүмдөрдү жогорулатуу аркылуу айылдык жаштардын, 

аялдардын жана мигранттардын иш менен камсыз болуу потенциалын 

жогорулатуу” тегерек столу 

Санарип Инсан долбоорунун бет ачары 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Санариптик трансформациянын контекстинде миллиондогон адамдар эмгек рыногунда 

өздөрүн табуу жана бир күнү жумушунан айрылып калбоо учун жаңы суроо-талапка ээ болуу 

жоопкерчилигинин алдында турушат. Бирок, бүгүнкү күндө кадрларды даярдоо технологиялык 

өзгөрүүлөрдүн ылдамдыгына туруштук бере албайт, өлкөнүн тургундарынын санариптик 

сабаттуулугунун көпчүлүк деңгээли «санариптик» коомдун талаптарына жооп бербейт. Кыргыз 

Республикасындагы эмгек рыногундагы кырдаал эки ача. Жумушсуздуктун салыштырмалуу 

төмөн деңгээли массалык эмгек эмиграциясынын фонунда сакталууда. Аз айлык акы төлөнүүчү 

жумуштар жаштарга өнүгүүнү камсыз кыла турган кирешеге ээ болууга мүмкүндүк бербейт, 

анткени алардын олуттуу бөлүгү негизги муктаждыктарга жумшалат. Бул жаштар арасында 

тажрыйбанын жана санариптик көндүмдөрдүн жетишсиздигинен, ошондой эле 

квалификациянын эмгек рыногунун учурдагы муктаждыктарына дал келбегендигинен улам 

болууда. 

 

Калктын санариптик көндүмдөрүн жогорулатуу - шаардагы жана айылдагы адамдардын жашоо 

деңгээлин теңдештирүү мүмкүнчүлүгүн берет. Айрыкча санариптик экономиканы өнүктүрүү 

калктын иш менен камсыз болушуна жана туруктуу кирешесине оң таасирин тийгизет. 

Кыргызстандын санариптик экономикасына кыйналбай өтүү үчүн эмгек рыногунда эң көп талап 

кылынган компетенцияларга ээ адистерди тез жана натыйжалуу даярдоо керек, ал эми 

кадрларды даярдоо системасын трансформациялоо зарыл. 

 

Ошондой эле, дүйнөдөгү акыркы окуялардан улам мигранттар жумушун таштап, мекенине 

кайтууга аргасыз болууда. Кайткандардын канча пайызы өз мекенинде жумушка орношо аларын 

алдын ала айтуу мүмкүн эмес. Бирок, республикада жумушсуздуктун деңгээли өсөт деп айтууга 

болот, анын бир мисалы 2020-жылдагы пандемия. Жумушсуздуктун өсүшү, калктан акчанын 

олуттуу кыскарышы экономикага терс таасирин тийгизип, Кыргызстандын экономикалык 

абалын курчутат жана өлкөнүн көпчүлүк тургундарынын жашоо деңгээлине таасирин тийгизет. 

Мындай учурда жумушсуз калгандарды колдоо программасын күчөтүү, жаңы реалдуулукта 

Кыргызстан жарандары арасында эмгек рыногунда талап кылынган санариптик кесиптерди, 

көндүмдөрдү жана жөндөмдөрдү алуу үчүн шарттарды түзүү зарыл. Анын ичинде, калктын 

аярлуу катмарына жаңы суроо-талапка ээ болгон кесиптерге мүмкүнчүлүк берүү. 

 

Буга байланыштуу Европа Коңшулук Кеңештеринин ишинин приоритеттүү багыттарынын бири 

«Кыргыз Интернет Коому» (Айсок) бирикмеси менен биргеликте Кыргыз Республикасында 

«Бирдей экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү жана жаштардын туруктуулугун илгерилетүү» 

(Санарип Инсан) долбоорун Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен ишке ашыруу 



алдында турат. Ал калктын санариптик сабаттуулугун өнүктүрүү, таланттуу жаштарды колдоо, 

ошондой эле кесипкөй “санариптик” кадрларды даярдоо үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып 

берет. Республиканын айыл аймактарында жашаган жаштарга жана аялдарга санариптик жана 

жашыл экономиканын иши боюнча билим берет. Жаш мигранттардын санариптик 

көндүмдөрүнүн потенциалын жогорулатуу - негизги санариптик сабаттуулуктан маалымат алуу, 

санариптик платформаларды колдонуу, социалдык медианын функцияларын колдонуу, санарип 

финансылык колдонмолорду, онлайн коммерция жана ишкердик кылууда маалымат 

технологиясын колдонууну үйрөтөт.  

 

“Санариптик көндүмдөрдү жакшыртуу аркылуу элет жаштарынын, аялдардын жана 

мигранттардын иш менен камсыз болуу потенциалын жакшыртуу” тегерек столу “Санарип 

Инсан” долбоорунун  презентациясына жана талкуусуна багытталган. Тегерек столдун 

алкагында мамлекеттин, өнүктүрүү институттарынын, бизнестин жана билим берүү 

түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнөн турган эксперттик багыттардын жетекчилери жана долбоордун 

аткаруучулары жыйынтык чыгарып, билим берүүнү санариптештирүүнүн калк үчүн сезилерлик 

натыйжаларын, көйгөйлөрдү, мүмкүнчүлүктөрдү, долбоорлорду ишке ашырууга бардык 

кызыкдар тараптар менен талкуулашат. Ошондой эле региондук эмгек рынокторундагы 

өзгөрүүлөргө байланыштуу Кыргызстандын жаш эмгек мигранттары үчүн жаңы чакырыктарды 

талкуулоо, колдоо жана илгерилетүү боюнча катышуучулардын ортосунда алдыңкы 

тажрыйбаны колдонуу боюнча маалымат алмашуу жана сунуштарды иштеп чыгуу маселеси 

дагы каралат. 

 

Тегерек столдун өзүнчө багыты «Санарип Инсан» долбоорунун презентациясы, долбоорду ишке 

ашырууда Кыргызстандын аймактарынын ролун жогорулатуу, алдыңкы тажрыйбаларды 

алмашуу жана анын индикаторлоруна жетүү жолдорун талкуулоого бурулат. Долбоордун 

акыркы жыйынтыгы Туруктуу өнүгүү максаттарына ылайык жаштарды коргоонун 

индикаторлорун жакшыртуу жана адам укуктарын коргоо болуп саналат. 

 

«Бул <вебсайт/бет> 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. 

   Проект финансируется 
 Европейским Союзом 
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