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I. Уюм жөнүндө жалпы маалымат 

Уюмдун юридикалык 

аталышы 

«Бир Дүйнө - Кыргызстан» Коомдук кыймылы» Коомдук бирикме 

Катталган күнү жана 

жайы 

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Исанов көч., 8Б 

Уюштуруу-укук формасы 
 

Коомдук бирикме 

Башкаруунун жогорку 

органы 

Жалпы жыйналыш – жылына 1 жолу 

Уюмдун дареги 
 

Бишкек ш., Усенбаев көч., 26/2 

Уюмдун жетекчисинин 

ФАА 

Исмаилова Толекан Асаналиевна 

Сурап-билүү маалыматы Тел.: +996 312 38 33 30 

    +996 556 01 38 40  

сайт: birduino.kg 

e-mail: birduinokyrgyzstan@gmail.com 

Уюмда иштеген 

адамдардын саны 

Башкы офисте 8 кызматчы, Ош-Бир Дүйнө 3 кызматчы, 

«Альтернатива» борборунда 3 кызматчы 

Уюмдун миссиясы жана 

көз карашы 

Кыргызстанда ак ниеттүү башкаруу жана мыйзамдын үстөмдүгү 

принциптерин белгилөөгө көмөк көрсөтүү аркылуу адам укуктарын 

жана эркиндиктерин коргоо 

Уюмдун негизги 

баалуулуктары 

Civic Charter / Жарандык Хартия (тиркемеде) 

Уюмдун максаты 

 

 

 

Кыргыз Республикасында туруктуу жана инклюзивдик укук коргоо 

кыймылын түзүү, инсандык намысты, адам укуктарын урматтоо жана 

жарандык коомдун уюмдары үчүн саясий мейкиндикти бекемдөө 

маселелерин алдыга жылдыруу 

Уюмдун ишмердигинин 

негизги багыттары 
 Кыргыз Республикасында укуктун үстөмдүгүн алдыга жылдыруу, 

Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча (ОБСЕ) 

Хельсинкидеги Кеңешменин акыркы актынын гуманитардык 

статьяларын жүзөгө ашырууга көмөк көрсөтүү , аларды өнүктүрүү 

үчүн кабыл алынган башка эл аралык укуктук документтерди, 

ошондой эле адам укуктары жана негизги эркиндиктери 

чөйрөсүндөгү Кыргызстандын бардык башка милдеттенмелерди 

жүзөгө ашырууга көмөк көрсөтүү; 

 Жарандардын ассоцияцияларды түзүү эркиндигин коргоо;  

 ОГО үчүн саясий мейкиндикти сактоо; 

 Кыйноого жана мыкаачылык мамилеге каршы күрөшүү; 

 Кыргыз Республикасындагы укук коргоо органдарынын жана сот 

системасынын ишмердигин саясаттан тышкары чыгаруу; 

 Жарандык билим берүүнү алдыга жылдыруу. 

Уюмдун бенефициарлери Кыйноодон жапа чеккендер жана Кыргыз Республикасында адамдын 

кадыр-баркын басмырлаган адам укуктарын жана эркиндиктерин 

бузуунун бардык түрлөрүнөн жабыр тарткан аялдар, жаштар, балдар, 

мигранттар, укук коргоочулар жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү 

Уюмдун негизги өнөктөрү Эл аралык уюмдар, мамлекеттик органдар, өнөктөр, тилектеш 

түйүндөр 

 

mailto:birduinokyrgyzstan@gmail.com
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II. Уюмдун азыркы абалын талдоо 

Уюмдун тышкы чөйрөсүн талдоо: 

Мүмкүнчүлүктөр Коркунучтар 

 Өлкөнүн парламентаризмге өтүүсү, 

парламенттин көп партиялуулук системасы; 

 Кыргызстандын эл аралык 

милдеттенмелеринин бар болушу, адам 

укуктары боюнча эл аралык уюмдардагы 

мүчөлүгү (БУУнун Адам укуктары боюнча 

кеңеши); 

 Сүрөмөлөө жана эдвокаси боюнча Жогорку 

Кеңеш менен өз ара аракеттенүү жана 

өнөктөштүк («Теңчилик жөнүндө», «Укук 

коргоочулар жөнүндө» 

мыйзамдолбоорлор); 

 Эл аралык тажрыйбаны пайдалануу 

(БУУнун, ОБСЕнин Европа Биримдигинин 

Укук коргоочулардын укуктарын коргоо 

боюнча колдонмо ж.б.), аны Кыргызстанда 

пайдалануу мүмкүнчүлүгү; 

 Тилектештиктин эл аралык түйүндөрү 

аркылуу адам укуктарын алдыга жылдыруу 

боюнча мүчөлүк жана кызматташтык 

(FIDH, Сивик Солидарити Платформ, 

Фронт Лайн, Сивикус, АИ, PRI ж.б.); 

 Улуттук жана аймактык деңгээлде адам 

укуктарын коргоо жана алдыга жылдыруу 

боюнча Кыргызстандын мамлекеттик 

органдары менен өнөктөштүк жана өз ара 

аракеттенүү; 

 Демократиянын жана адам укуктарынын 

чакырыктарына жана прогрессивдүү 

баалуулуктарга ачык турган активдүү 

жарандык коом. 

 Кыргызстандагы донордук жардамды 

жана донордук программаларды 

кыскартуу; 

 КР Акыйкатчы Институтунун Париж 

принциптерине ылайык келбегендиги; 

 Улуттук превентивдик механизминин 

эл аралык стандарттарга ылайык 

келбегендиги; 

 Экстремизмге жана терроризмге каршы 

күрөшүүнүн чегинде глобалдык жана 

аймактык чакырыктар; 

 Саясий жана бюджеттик коррупция; 

 Бийлик тарабынан «Чет өлкөлүк агенттер 

жөнүндө» мыйзамдолбоорун сүрөмөлөө; 

 Этностук азчылыктарга карата 

басмырлоонун көрүнүштөрү 

(Аскаровдун кейсин кошкондо); 

 Укук коргоочуларды жана алардын үй 

бүлө мүчөлөрүн кошо куугунтуктоо, 

стигматизациялоо, Ош офисин тинтүү, 

ГКНБ тараптан үй бүлө мүчөлөрүнө кол 

салуу, куугунтуктоо; 

 Сот системасын жана укук коргоо 

органдарын начар реформалоо; 

 Кыргызстандагы парламентаризмдин 

туруксуздугу; 

 Кыргызстандын жетекчилигинин 

(мамлекеттик органдардын, Жогорку 

Кеңештин) тез алмашып турушу; 

 ӨЭУнун саясий көз карандыгы; 

 Көз карандысыз медиа мейкиндиктин 

тардыгы; 

 Өкмөттүк эмес уюмдарга мамлекеттик 

финансылык колдоо көрсөтүүнүн 

жоктугу; 

 Өкмөттүк эмес уюмдардын укук коргоо 

ишмердигине терс мүнөздөмө 

берилгендиги. 
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Уюмдун ички чөйрөсүн талдоо: 

№ Параметрлер Күчтүү мүнөздөмөлөр Начар мүнөздөмөлөр 

1 Лидерлик жана 

жетекчилик 

- Горизонталдык лидерлик өнүккөн. 

- «Дүйнөнү өзгөрткөн адамдар!» 

тилектештиктин өнөктөш түйүнү 

түзүлдү жана иштеп жатат. 

- Жаш лидерлик өнүккөн. 

- Уюмдардын лидерлери бийликтин 

бардык деңгээлинде чечимдерди 

кабыл алуу процессинин 

методикасы менен жогорку 

башкаруучулук потенциалына ээ. 

- Чечимдерди кабыл алуунун 

коллегиалдуулугу. 

- Адам ресурстарын башкарууну, 

эффективдүү 

коммуникацияларды жана 

каржылоону өнүктүрүүгө начар 

жетекчилик кылуу. 

- Англис, кыргыз, өзбек тилдерди 

билбегендик. 

2 Стратегиялык 

башкаруу 

- Башкармалыктын, өнөктөрдүн, 

бенефициарлердин катышуусу 

менен иштелип чыккан 2014-2017-

жылдарга стратегиялык план бар. 

- Стратегиялык планды аткарууну 

баалоо (азыркы учурга карата 

пландын 90% аткарылды). 

- Жыл сайын аудиттен өтүү. 

- Уюмда оперативдик жана 

стратегиялык башкарууну 

бөлүштүрүү. 

- Стратегиялык башкаруу 

көпчүлүк учурларда 

жарандардын ассоцияцияларды 

түзүү эркиндигин алдыга 

жылдыруу жана саясий 

мейкиндикти сактоо жаатындагы 

базалык долбоорду жүзөгө 

ашырууга багытталган, ал эми 

азыраак даражада - уюмду 

институционалдык жана 

уюштуруучулук жактан 

өнүктүрүүгө багытталган. 

- Фандрайзинг планы 

жеткиликтүү аткарылган эмес. 

- Стратегиялык чечимдерди 

иштеп чыгууда талдоо иштери 

жеткиликтүү түрдө 

чагылдырылган эмес. 

3 Ыкчам 

башкаруу 

- Долбоорлор боюнча иш 

кагаздарын жүргүзүү, отчеттуулук 

жөнгө салынды. 

- Уюмга жыл сайын аудит 

жүргүзүлөт, бухгалтерия иштерди 

1С программада жүргүзөт. 

-Кызматчылар менен эмгек 

келишимдер иштелип чыкты жана 

түзүлдү, кызматтык милдеттердин 

тизмеси аныкталды. 

-Уюмдун мүчөлөрүнүн жана 

волонтерлордун кеңири базасы жол-

жоболоштурулду, «Бир Дүйнө - 

Кыргызстан» жаштар кыймылы 

түзүлдү. 

- IT-технологиялардын базасында 

институционалдык эс тутуму 

иштелип чыккан эмес. 

- Уюмдун продуктуна 

стандарттарын жана талаптарын, 

ички саясатты иштеп чыгуу 

аягына чыккан жок. 

- Уюмдун ичинде 

кызыкчылыктардын 

кагылышуусун жөнгө салуу 

боюнча нускама иштелип бүткөн 

жок. 
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4 Адам 

ресурстарын 

башкаруу 

- Кызматчылардын конкурстук 

тандоосу жүрүп жатат. 

- Персоналды өнүктүрүү боюнча 

талаптарга талдоо жүргүзүлүүдө. 

- Кызматчылардын ишине баалоо 

жүргүзүлүүдө. 

- Кызматчыларды жүйөлөштүрүү 

жана дем берүү программасы 

иштелип бүткөн жок. 

- Этика кодекси иштелип бүткөн 

жок. 

- Персоналдын ишин баалоонун 

жүрүшү туруктуу эмес. 

- Персоналды өнүктүрүү 

программа иштелип чыккан жок. 

5 Коомчулук 

жана 

бенефициарлер 

менен 

байланыш 

- Бенефициарлердин катышуусу 

менен жылдык отчеттук 

жыйналыштар өткөрүлүүдө. 

- Сайттын иши теске салынды, 

социалдык түйүндөгү беттер иштеп 

жатат. 

- Массалык маалымат каражаттары 

үчүн пресс-релиздер туруктуу түрдө 

таратылат. 

- Коомчулук менен байланыш 

туруктуу эмес. 

- PR-менеджмент, анын ичинде 

социалдык түйүндөгү 

менеджмент туруктуу эмес, сайт 

жеткиликтүү түрдө натыйжалуу 

эмес. 

- Коомчулукту, бенефициарлерди 

уюмдун ишмердиги жөнүндө 

кабарлоо кандай таасир 

тийгизгенине баа берүүнүн 

жоктугу. 

6 Уюмдун 

инфраструктур

асы 

- Бишкек ш. эки офис жана Ош ш. 

бир офис иштейт. 

- «Альтернатива» офиси Бишкек ш. 

мэриясы тарабынан берилди. 

- Офистер толук кандуу иштөө үчүн 

керектүү техника жана жабдуу 

менен камсыз кылынды. 

- Интернеттен жана башка 

коммуникациялардан пайдалануу 

мүмкүнчүлүгү бар. 

- Бардык офистер ижарага 

алынган. 

- Офистик жабдуунун бир бөлүгу 

жаңыланууга муктаж (Ош ш.). 

7 Тейлөөлөрдүн 

сапатын 

башкаруу 

- Негизги талаптар жана негизги 

кардарлар аныкталды. 

- Тейлөө сапатынын 

индикаторлору, тейлөө сапатын 

баалоо инструменттери иштелип 

чыккан жок. 

- Көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн 

тизмеси жана баа саясаты 

иштелип чыккан жок. 

8 Финансылык 

башкаруу жана 

камсыздоо 

- Уюмду финансылык 

пландаштыруу жүргүзүлүүдө, 

ресурстардын пайдаланылышына 

контролдоо иштери жүрүп жатат. 

- Финансылык ачыктык жана 

отчеттуулук системасы киргизилди, 

финансылык эсеп жөнгө салынды, 

ички саясаттар иштелип чыкты. 

- Начар фандрайзинг. 

- Акы төлөнүүчү тейлөөлөр 

өнүккөн эмес. 
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III. 2018-2020-жылдарга Стратегиянын жалпы максаты 

2018-2020-жылдарга уюмдун ички жана тышкы чөйрөсүн талдоого жараша, уюмдун командасы 

тарабынан төмөнкү МАКСАТ коюлду: 

 

Кыргыз Республикасында укук коргоо ишмердик үчүн саясий мейкиндикти сактоо, 

адам укуктарынын баалуулугун коргоону жана алдыга жылдырууну жана «Бир Дүйнө - 

Кыргызстан» укук коргоо кыймылынын туруктуулугун камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз 

Республикасында укук коргоо органдарынын жана сот бийлигинин ишмердигин 

саясаттан тышкары чыгарууну камсыз кылуу. 

 

Күтүлгөн натыйжалар: 

 

 Адам укуктарынын баалуулугун алдыга жылдыруу камсыз кылынды, бенефициардык 

топтордун, аймактык жана эл аралык эксперттердин жана бардык кызыкдар тараптардын 

Бир Дүйнө программасына тартылышы жогорулады; 

 Укук коргоо ишмердиги үчүн саясий мейкиндиктин сакталышы жана укук 

коргоочулардын өмүрүнүн корголушу камсыз кылынды; 

 Адам укуктарына коргоо көрсөтүүнүн туруктуу жана эффективдүү системасы иштейт, 

укук коргоо органдарынын жана сот бийлигинин ишмердиги саясаттан тышкары 

чыгарылды; 

 Адам укуктарын коргоого жана алдыга жылдырууга багытталган жергиликтүү, 

республикалык жана эл аралык программалар жана долбоорлор демилгеленип турат; 

 Негизги өнөктөштөрдүн саны кеңейтилди жана кызыкдар тараптар менен саясий диалог 

жүргүзүүнүн механизмдери ишке киргизилди;  

 Уюмдун уюштуруучулук, HR жана финансылык менеджменти, ошондой эле финансылык 

туруктуулугу күчөтүлдү. 

Максатка жетүүнүн өзөктүү индикаторлору: 

 

 "БДК" УККнын 20 миңден ашык мүчөлөрү жана волонтерлору уюмдун ар түрдүү 
чараларына катышат, өсүү 10дон кем эмес пайызды түзөт; 

 Программалык ишмердикке өтүү камсыз кылынды, анын алкагында 10дон аз эмес жаңы 
демилгелер жана долбоорлор ишке ашырылды; 

 уюмдун негизги ишмердигине 90дон ашык адам камтылды; 

 900дөн ашык адамга өз укуктарын коргоо тармагында ар түрдүү тейлөөлөр 
көрсөтүлдү; 

 3 130 балдар жана жаштар камтылды; 

 саясий диалогдун 3 механизми ишке киргизилди; 

 эл аралык жана улуттук деңгээлде адам укуктарын коргоо чөйрөсүндө 9дан кем эмес 

отчеттор жана изилдөөлөр даярдалды жана алдыга жылдырылды; 

 көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн сапаты жакшыртылды (тейлөө көрсөтүүнүн жаңы 
стандарттары ишке киргизилди); 

 уюмдун жалпы бюджетинин 0,5 пайызын акы төлөнүүчү тейлөөлөр түзөт; 

 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан эки мыйзамдолбоор кабыл 

алынды; 

 сотторду кошкондо, эркиндигин чектөө жана эркиндигинен ажыратуу жайларына 300 
мониторинг сапарлар жүргүзүлдү. 
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2018-2020-жылдарга коюлган максаттарга жетүү үчүн 

уюм өз иштеринин эки багытына басым жасайт: 

 

1) Адам укуктарын коргоону жана алдыга жылдырууну камсыз кылуу. 

2) Уюмду башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, натыйжа алууга 

багытталган башкарууну ишке киргизүү. 

IV. "БДК" укук коргоо кыймылынын артыктуу багыттары 

жана стратегиялык максаттары / милдеттери 
 

1. «Адам укуктарын коргоону жана алдыга жылдырууну камсыз кылуу» артыктуу багыт. 

Бул багыттын алкагында уюмдун ишмердиги уюмдун узак мөөнөттүк өз ара байланышкан беш 

программасын жүзөгө ашырууга басым жасалат. Ар бир программа өзүнө бир нече өз алдынча 

долбоорлорду, демилгелерди жана өзүнчө чараларды камтыйт. Ар бир программанын чегинде 

уюм тарабынан 2018-2020-жылдарга стратегиялык максаттар коюлган. 

 

1) «Укук коргоо ишмердиги үчүн саясий мейкиндикти кеңейтүү жана адам укуктарын жүзөгө 

ашыруу үчүн укуктук негиздерди өнүктүрүү» программа. 

 

Стратегиялык максат 1.1. Укук коргоо ишмердиги үчүн саясий мейкиндикти сактоону жана 

адам укуктарын жүзөгө ашыруу үчүн жагымдуу укуктук чөйрөнү өнүктүрүүнү камсыз кылуу. 

 

2) «Адам укуктарынын концепциясына карата массалык укуктук маданиятты жана жолун 

жолдоочулукту өнүктүрүү» программа. 

 

Стратегиялык максат 1.2. Бийликтин бардык деңгээлинде чечимдерди кабыл алуу процессине 

карата массалык укуктук маданиятты түзүүнү жана жарандардын натыйжалуу катышуусун 

камсыз кылуу. 

 

3) «Эмгек мигранттардын укуктарын коргоо жана адам сатууну алдын алуу» программа. 

  

Стратегиялык максат 1.3. Эмгек мигранттардын көйгөйлөрү жана аларды жоюу механизмдери 

жөнүндө чечимдерди кабыл алган адамдардын маалыматтуулугун камсыз кылуу, ошондой эле 

алардын социалдык-экономикалык укуктарын жүзөгө ашыруу тутумун түзүү. 

 

4) «Балдардын жана жаштардын укуктарын коргоо жана ювеналдык юстицияны алдыга 

жылдыруу» программа. 

 

Стратегиялык максат 1.4. Кыргыз Республикасында ювеналдык юстицияны алдыга 

жылдырууну жана тобокел астында турган топко таандык балдардын, жаштардын 

укуктарын коргоону камсыз кылуу1.  

 

5) «Калыс сот адилекттигине жеткиликтүүлүк» программа. 

                                         
1 Бул программа "Альтернатива" Үй-бүлөнү калыбына келтирүү борборунун базасында жүзөгө ашырылууда жана кыйноого, 

адамдын кадыр-баркын басмырлаган мыкаачылык мамилеге каршы чыккан алдын алуу иш-чараларын ишке киргизүүгө, ошондой 

эле калыс сот адилеттигине жеткиликтүүлүктү жүзөгө ашырууга багытталган. 
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Стратегиялык максат 1.5. Бузулган адам укуктарын калыбына келтирүүнү, басмырлоо 

көрүнүштөрүнөн коргоону камсыз кылуу, жапа чеккен айрым адамдарга карата сот 

адилеттигин калыбына келтирүү, кыйноолордон, мыкаачылык мамиледен жана мыйзамсыз 

кармоодон жапа чеккен адамдарды коргоонун натыйжалуу тутумун түзүү. 

2. «Уюмду башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, натыйжа алууга багытталган 

башкарууну ишке киргизүү2» артыктуу программа. 

Стратегиялык максат 2.1. Натыйжа алууга жана адам ресурстарын башкарууга 

багытталган уюмду башкаруу тутумун ишке киргизүү. 

Стратегиялык максат 2.2. Кызыкдар тараптарды уюмдун ишмердигине киргизүүнү жана 

коомчулук тарабынан уюмдун таанылмалдуулугун жогорулатуу. 

 

Стратегиялык максат 2.3. Ресурстарды башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу 

жана уюмдун финансылык туруктуулугун камсыз кылуу. 
 

 

 

                                         
2 «Уюмдун баалоо картасын» караңыз. 



9 
 

V. 2018-2020-жылдарга “Бир Дүйнө - Кыргызстан" Укук коргоо кыймылы" Коомдук бирикменин 

стратегиялык максаттарынын жана милдеттеринин матрицасы 

Артыктуу багыт 1. «Кыргыз Республикасында адам укуктарын коргоону жана алдыга жылдырууну камсыз кылуу» 

 

Программа 1. «Укук коргоо ишмердиги үчүн саясий мейкиндикти кеңейтүү жана адам укуктарын жүзөгө ашыруу үчүн укуктук негиздерди өнүктүрүү». 

 
Стратегиялык максат 1.1. Укук коргоо ишмердиги үчүн саясий мейкиндикти сактоону жана адам укуктарын жүзөгө ашыруу үчүн жагымдуу укуктук чөйрөнү 
өнүктүрүүнү камсыз кылуу. 

 

Индикаторлор:  

- БУУнун адам укуктарын коргоо боюнча комитеттери тарабынан аз дегенде 7 сунуш кабыл алынды/каралды; 
- БУУнун адам укуктарын коргоо боюнча комитеттеринин аз дегенде 5 сунушу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан кабыл алынды; 
- аз дегенде 3 альтернативдик отчет даярдалды; 

- аз дегенде 3 эдвокаси-кампания өткөрүлдү. 

Милдеттер/өзөктүү иш-чаралар Индикаторлор Натыйжалар 2018 2019 2020 Ресурстар Жооптуулар Өнөктөр 

Бюджет Тартылган 

ресурстар3 

1.1.1. Өлкөдөгү абалга, соттордун жана 

укук коргоо органдарынын ишине 

мониторингди жана баалоону камсыз 

кылуу, ошондой эле адам укуктары 

боюнча улуттук институттардын 

саясий дараметин өнүктүрүү. 

3 мониторинг 

жана баалоо 

Мониторинг 

жана баалоо 

жүргүзүлдү 

1 1 1 Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

1 000 Т.А.Исмаилова

А.Байжуманова

Х.Салиев 

С.Назарова 

Л.Исмаилова 

Бишкектеги, 
Оштогу 
офистер 

1.1.2. Альтарнативалык отчетторду 

даярдоо жана БУУнун адам укуктары 

боюнча комитетине киргизүү. 

3 отчет Отчеттор 

БУУнун 

комитетине 

киргизилди 

1 1 1 Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

1 500 Т.А.Исмаилова

А.Байжуманова

Х.Салиев 

С.Назарова 

Л.Исмаилова 

Багыттар 
боюнча 
аткаруучу 

директорлор, 
кызматкерле
р 

1.1.3. Мыйзамдарды өзгөртүү үчүн 

сунуштарды даярдоо жана Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө киргизүү. 

10 Сунуштар 

киргизилди 

3 3 4 Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

Экспертте

р үчүн 

1 000 

доллар 

Т.А.Исмаилова

А.Байжуманова

Х.Салиев 

С.Назарова 

Л.Исмаилова 

БДКнын 

командасы, 
эксперттер 

                                         
3 Тартылган ресурстар - башка булактардан тарта алынган ресурстар. 
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1.1.4. Укук коргоо ишмердик үчүн 

саясий мекиндикти сактоого жана 

жарандык коомдун институттарынын 

туруктуу иш жүргүзүлүшүнө арналган 

эдвокаси-кампаниялар аркылуу, 

чечимдерди кабыл алуу процессине 

жарандардын саясий катышуусун 

кеңейтүүгө багытталган мыйзам 

демилгелерине жана Жарандык 

хартияга колдоо көрсөтүүнү камсыз 

кылуу. 

3  1 1 1 Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

Талкуу 

жүргүзүү 

үчүн 2 500 

доллар 

Т.А.Исмаилова

А.Байжуманова

Х.Салиев 

С.Назарова 

Л.Исмаилова 

БДКнын 
кызматкери, 

өнөктөр, 
волонтерлор 

Программа 2. «Адам укуктарынын концепциясына карата массалык укуктук маданиятты жана жолун жолдоочулукту өнүктүрүү». 

 
Стратегиялык максат 1.2. Бийликтин бардык деңгээлинде чечимдерди кабыл алуу процессине карата массалык укуктук маданиятты түзүүнү жана жарандардын 
натыйжалуу катышуусун камсыз кылуу. 

 

Индикаторлор:  
- чаралардын катышуучуларынын санынын аз дегенде 10 пайызга өсүүсү камсыз кылынды; 

- иш-чараларды жүзөгө ашырууда волонтерлордун санынын 3 эсе өсүүсү камсыз кылынды; 
- ийгиликтүү кейстердин санынын 10 пайызга өсүүсү камсыз кылынды. 

Милдеттер/өзөктүү иш-чаралар Индикаторлор Натыйжалар 2018 2019 2020 Ресурстар Жооптуулар Өнөктөр 

Бюджет Тартылган 

ресурстар 

1.2.1. 2017-жылдын корутундуларын 

эсепке алуу менен, ар жылдык негизде 

Бишкек ш. жана аз дегенде 3 аймакта 

Бир Дүйнө - Кыргызстан кыймылынын 

документалдык тасмалар фестивалын 

уюштуруу жана өткөрүү. 

Жыл сайын 5000 

көрүүчү, 

10 эл аралык 

эксперт, 

Борбордук 

Азиянын 10 

тасмасы, 

300 волонтер. 

Фестиваль 

өткөрүлдү. 

1 1 1 Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

315 000 Фестивалдын 

командасы 

Р.Абдрайимова 

Донорлор,  

Кинематогра
фисттер 
Союзу, 

Элчил-р, 
Режис-р, 
эксп-р, 

УВКПЧ 
ООН, ОБСЕ, 

волон-р 
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1.2.2. СА HUB иштеп чыгуу жана 

киргизүү: блоггерлердин фестивалы, IT 

эксперттеринин жана жаш 

лидерлеринин катышуусу менен 

хакатон,  

фотокөргөзмө, айтыш, социалдык 

роликтердин конкурсу. 

Жыл сайын 1 

хакатон (15 IT-

адистер, 15 жаш 

лидерлер), 

20 блог-р, 

1 фотокөр-мө, 

1 айтыш, 

1 соц. 

роликтердин 

конкурсу. 

СА HUB 

киргизилди 

1 1 1 

 

Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

30 000 СА HUB 

командасы 

Донорлор, 
эксперттер, 

волонтерлор, 
фото-
сүрөтчүлөр, 

музыканттар 

1.2.3. Жаштардын арасында адам 

укуктарынын концепциясы жөнүндө 

маалымдуулугун жогорулатуу жана 

бул концепцияны алдыга жылдырууга 

активдүү катышуусун түзүү. 

Чарага 

катышкан 

жаштардын аз 

дегенде 70% 

адам 

укуктарынын 

концепциясын 

түшүнөт. 

Жаштардын 

арасында адам 

укуктары 

боюнча 

концепциясы 

жөнүндө 

маалымдуулугу 

жогорулады 

30% 

 

50% 

 

70% 

 

Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

Экспертте

р үчүн 

2 000 

доллар 

Волонтерлорду

н координа- 

торлору, 

волонтерлор. 

Донорлор, 
эксперттер 

1000 волон-р 300 350 350 

Программа 3. «Эмгек мигранттардын укуктарын коргоо жана адам сатууну алдын алуу».  

 

Стратегиялык максат 1.3. Эмгек мигранттардын көйгөйлөрү жана аларды жоюу механизмдери жөнүндө чечимдерди кабыл алган адамдардын маалыматтуулугун 
камсыз кылуу, ошондой эле алардын социалдык-экономикалык укуктарын жүзөгө ашыруу тутумун түзүү. 
 

Индикатор:  
- мигранттардын алдыга жылдырылган жана чечилген көйгөйлөрдүн санынын 10 пайызга өсүүсү камсыз кылынды. 

 

Милдеттер/өзөктүү иш-чаралар Индикаторлор Натыйжалар 2018 2019 2020 Ресурстар Жооптуулар Өнөктөр 

Бюджет Тартылган 

ресурстар 

1.3.1. FIDH жана өнөктөр, 

Платформанын мүчөлөрү менен 

биргелешип эмгек мигранттардын 

(ички жана тышкы) укуктарын бузууга 

жыл сайын мониторинг уюштуруу, 

мониторингдин жыйынтыктары 

жөнүндө коомчулукту, мамлекеттик 

Мониторинг 

боюнча 3 отчет. 

Бузуулар 

боюнча 

стратегиялык 

кейстердин 

базасы. 

Мониторинг 

уюштурулду 

1 

 

1 

 

1 

 

Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

15 000 Миграция 

боюнча 

команда  

А.Байжу-

манова 

FIDH,  
Платфор-ма, 
эксперттер, 

өнөктөр, 
донорлор 
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органдарды жана эл аралык уюмдарды 

маалымдоону камсыз кылуу. 

Европа сотуна 

2 прецедент, 

IOM жана 

атайын 

баяндоочуларг

а отчет. 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

ОБСЕ БДИПЧ 

3 сайт-ивент 

1 1 1  

1.3.2. Өнөктөр, Мамлекеттик агенттик 

жана профсоюздар менен биргелешип 

эмгек мигранттардын укуктарынын 

абалы боюнча жана бул укуктарды 

алдыга жылдырууда коомдук 

кеңештердин ролу жөнүндө улуттук 

диалогду уюштуруу жана өткөрүү. 

2 форум 

 

Чечимдерди 

кабыл алган 

адамдарды 

маалымдоо 

камсыз кылынды 

 1 1 Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

3 000 Багыты боюнча 

кызматкерлер, 

Т.А.Исмаилова 

А.Байжуманова

. 

МОМ, МОТ, 
Мамагенттик

, 
Профсоюзда
р, Платфор-

ма, 
эксперттер, 

өнөктөр, 
донорлор 

УПО Жумушчу 

топ  

 1  1 000 

КР, РФ жана 

РКда 

мигранттардын 

укуктарын 

жылдырууда 

ОС модулу 

 1  1 000 

1.3.3. КМШ өлкөлөрүндө адам сатууну 

алдын алуу жана жапа чеккендерди 

коргоо тутумун түзүү жана ишке 

киргизүү, анын натыйжалуулугун 

камсыз кылуу. 

ММК менен 3 

маалымдоо- 

кампания 

КМШда адам 

сатууну алдын 

алуу жана жапа 

чеккендерди 

коргоо тутуму 

киргизилди. 

  1 Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

3 000 Багыты боюнча 

кызматкерлер, 

Т.А.Исмаилова 

А.Байжуманова 

МОМ, МОТ, 
Мамагенттик

, Проф-
союздар, 
Платформа, 

эксперттер, 
өнөктөр, 
донорлор 

1 1 1  

КМШ 

деңгээлинде 

өнөктөрдүн 

тармагы 

 1  1 000 

Аз дегенде 15 

кейс. 

 

5 

 

5 

 

5 

10 500 

1.3.4. Экономикалык билим берүү 

аркылуу аялдардын жана жаштардын 

мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. 

Мүмкүнчүлүкт

өрүн кеңейткен 

аялдардын 

жана 

жаштардын 

саны. 

Билим берүүчү-

технологиялык 

күнөскана иштеп 

жатат. 

 1  Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

15 000 Багыты боюнча 

кызмат-р, 

Т.А.Исмаилова

А.Байжуманова

А.Жунусова 

Эксперттер, 
өнөктөр, 
донорлор 

15 туруктуу 

кейс. 

  

7 

 

8 

 

1.3.5. Аялдардын саясий лидерлик жана 

саясий катышуу боюнча дараметин 

6 ВЛП боюнча 

ТОТ 

Аялдар -коомдун 

жана өлкөнүн 

2 2 2 Уюмдун 

бюджети

20 000 Багыты боюнча 

кызматкерлер, 

Эксперттер, 

өнөктөр, 
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жогорулатуу. деңгээлинде 

активдүү 

лидерлер 

нин 

чегинде 

Т.А.Исмаилова 

Ж.Абдуллаева 

донорлор, 
ВЛП 

 

Программа 4. «Балдардын жана жаштардын укуктарын коргоо жана ювеналдык юстицияны алдыга жылдыруу». 

 
Стратегиялык максат 1.4. Кыргыз Республикасында ювеналдык юстицияны алдыга жылдырууну жана тобокел астында турган топко таандык балдардын, 

жаштардын укуктарын коргоону камсыз кылуу4. 

 

Индикаторлор:  

- 3 130 балдар жана жаштар камтылды; 
- «Транзиттеги балдар» 1 отчет даярдалды; 
- Акыйкатчы Институтунун 3 атайын баяндамасы даярдалды; 

- БУУнун Комитетине 3 Альтернативдик отчет даярдалды; 
- 3 документалдык тасма даярдалды; 

- эркиндигин чектөө жана эркиндигинен ажыратуу жайларына 300 сапар жүргүзүлдү; 
- НЦП эркиндигин чектөө жана эркиндигинен ажыратуу жайларына 150 сапар жүргүзүлдү; 
- «Өз укуктарыңды бил» маалыматтык кампания өткөрүлдү. 

Милдеттер Индикаторлор Натыйжалар 2018 2019 2020 Ресурстар Жооптуулар Өнөктөр 

Бюджет Тартылган 

ресурстар 

1.4.1. Акыйкатчы Институту жана 

«Мемориал» АДЦ менен биргелешип 

транзиттеги балдардын абалына 

мониторинг жүргүзүү (Россиядан 

депортацияланган мигранттардын 

балдары). 

1 мониторинг, 

Сунуштардын 

тизмесиЮ 

1 отчет 

Мониторинг 

жүргүзүлдү, 

отчет даярдалды, 

сунуштар алдыга 

жылдырылып 

жатат. 

1   Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

3 000 

 

 

1 500 

«Альтер-

натива» 

борборунун 

кызматкерлери, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова 

Эксперттер, 

өнөктөр, 
донорлор, 

Акыйкатчы 
Институту, 
«Мемо-

риал» АДЦ 

1.4.2. Акыйкатчы Институту менен 

биргелешип балдардын укуктарын 

сактоого мониторинг жүргүзүү жана 

балдардын укуктарын бузуу боюнча 

атайын баяндамаларды даярдоо. 

3 мониторинг, 

ЖКда 3 атайын 

баяндама 

Иштерге 

мониторинг 

жана талдоо 

жүргүзүлдү, 

алдын алуу 

угуулар 

өткөрүлдү, ЖКда 

2 1  Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

3 500 «Альтер-

натива» 

борборунун 

кызматкерлери, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова 

Эксперттер, 

өнөктөр, 
донорлор, 

Акыйкатчы 
Институту 

                                         
4 Бул программа «Альтернатива» үй-бүлөнү калыбына келтирүү борборунун базасында жүзөгө ашырылып жатат, кыйноолорго жана адамгерчиликсиз же кадыр-баркына шек келтирүүчү 

мамилеге каршы күрөшүүдө алдын ала иш-чараларды жүзөгө ашырууга, калыс сот адилеттигине жеткиликтүүлүктү камсыз кылууга багытталган. 
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угуулар 

өткөрүлдү. 

1.4.3. БУУнун Адам укуктарын коргоо 

боюнча комитетине альтернативдик 

отчетторду даярдоо. 

3 отчет Докладдар 

көрсөтүлдү жана 

сунуштар 

сүрөмөлөндү 

1  1 Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

3 500 «Альтер-

натива» 

борборунун 

кыз-лери, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова 

Эксперттер, 
өнөктөр, 

донорлор, 
Акыйкатчы 
Институту 

1.4.4. Зомбулуктан жабыр тарткан 

балдардын укуктарын коргоо боюнча 

секторлор аралык өз ара аракеттенүү 

механизмдерин иштеп чыгуу жана 

ишке киргизүү. 

Механизмдерд

и иштеп чыгуу 

боюнча 

жумушчу топ 

Секторлор 

аралык өз ара 

аракеттенүү 

механизмдери 

тийиштүү 

мамлекеттик 

институттарда 

ишке киргизилди 

1   Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

1 000 «Альтер-

натива» 

борборунун 

кызматкерлери, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова 

Эксперттер, 
өнөктөр, 

донорлор, 
Акыйкатчы 
Институту, 

PRI, Улуттук 
превентивди

к механизми 

1.4.5. Тобокел астында турган топко 

таандык болууну алдын алуу жана 

балдарды ошол топтон тышкары 

чыгаруу боюнча комплекстүү коштоо 

системаны түзүү жана ишке киргизүү. 

Тобокел 

астында турган 

топтон 100 бала 

чыгарылды 

Тобокел астында 

турган топко 

таандык болууну 

алдын алуу жана 

балдарды ошол 

топтон тышкары 

чыгаруу боюнча 

комплекстүү 

коштоо система 

иштейт. 

30 30 40 Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

90 000 «Альтер-

натива» 

борборунун 

кызматкерлери, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова 

Эксперттер, 
өнөктөр, 
донорлор, 

Акыйкатчы 
Институту, 

PRI, Улуттук 
превентивди
к механизми 

ИДН, укук 

коргоо жана 

сот органдары 

үчүн 

мультимедиа 

программалары 

1 1 1 

Алдын алуу 

менен 3 000 

балдар жана 

жаштар 

камтылды 

1 000 1 000 1 000 

Балдардын 

ийгилиги ж-ө 

30 окуя 

10 10 10 

3 док. тасма 1 1 1 
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1.4.6. Өкмөт менен өз ара аракеттенүү 

аркылуу кыйноолорду алдын алуу 

боюнча тармакты түзүүнүн 

натыйжасында жарандык коомдун 

уюмдарынын дараметин жогорулатуу. 

Акыйкатчы 

Институту 

үчүн Париж 

принциптери 

боюнча 

сунуштар 

Акыйкатчы 

Институту 

Париж 

принциптерине 

ылайык келет 

   PRI 

долбоору

нун 

чегинде5 

 БДК  

Исмаилова Т.А 

жана «Альтер-

натива» 

борборунун 

кызматкерлери 

PRI, Улуттук 
превентивди

к механизми, 
Акыйкатчы 
Институту 

Улуттук 

превентивдик 

механизми 

үчүн сунуштар 

Улуттук 

превентивдик 

механизми көз 

карандысыз 

    

300 сапар 

(жылына 100 

сапар) 

Эркиндикти 

чектөө жана 

ажыратуу 

жайларында 

мониторинг 

жүргүзүлдү. 

100 100 100 18 840 

4 темат-к баян 

(аялдар) 

(балдар) (псих. 

бузуулар) 

(ИВС) 

4 тематикалык 

баян көрсөтүлдү 

(аялдар) (балдар) 

(псих. бузуулар) 

(ИВС) 

4   

НЦПП бардык 

жабык 

объектилерге 

150 атайын 

сапарлары 

НЦП эркиндикти 

чектөө жана 

ажыратуу 

жайларында 

мониторинг 

жүргүздү. 

50 

 

50 50 8 820 

30 000 лифлет «Өз 

укуктарыңды 

бил» жалпы 

улуттук 

кампания 

өткөрүлдү 

    15 000 

                                         
5 «Кыргызстанда кыйноолорго жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркына шек келтирүүчү мамиле түрүнө жана жазалоо аракеттерине каршы күрөшүүдө мамлекеттик жана 

жарандык коомдун иш-аракеттерин колдоо», 2018-2020-жылдарга долбоор Европа Биримдиги тарабынан каржыланат. 
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Окуу 

программаны 

колдонуу 

боюнча 

ОГОнун 100 

мүчөсү үчүн 15 

тренинг. 

*анын 9 

тренинги 

ОГОнун 60 

мүчөсү үчүн. 

ОГО үчүн окуу 

тренингдери 

өткөрүлдү 

5 5 5 PRI 

долбоору

нун 

чегинде6 

9 180 

Программа 5. «Калыс сот адилеттигине жеткиликтүүлүк». 

 
Стратегиялык максат 1.5. Бузулган адам укуктарын калыбына келтирүүнү, басмырлоо көрүнүштөрүнөн коргоону камсыз кылуу, жапа чеккен айрым адамдарга карата 
калыс сот адилеттигин калыбына келтирүү, кыйноолордон, мыкаачылык мамиледен жана мыйзамсыз кармоодон жапа чеккен адамдарды коргоонун натыйжалуу 

тутумун түзүү. 
 

Индикатор:  

- Ийгиликтүү кейстердин саны – 30 
 

Милдеттер Индикаторло

р 

Натыйжалар 2018 2019 2020 Ресурстар Жооптуулар 

 

Өнөктөр 

Бюджет Тартылган 

ресурстар 

1.5.1. Кыйноо көйгөйүн изилдеген 

ӨЭҮдын горизонталдык натыйжалуу 

түйүнүн түзүү, көрсөтүлгөн 

тейлөөлөрдүн сапатын жогорулатуу. 

Темати-к 

баяндама 

(балдар) 

Кыйноодон жапа 

чеккен 

адамдардын 

укуктарын 

коргоо боюнча 

ӨЭҮдун 

натыйжалуу 

түйүнү түзүлдү. 

1   Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

90 000 А.Байжуманова

Х.Салиев 

В.Вахитов, 

Ш.Салиев 

Ф.Камильжано

в 

С.Назарова 

Эксперттер, 

өнөктөр, 
донорлор, 
Акыйкатчы 

Институту, 
Улуттук 
превентивди

к механизми, 
PRI 

Пресс-релиздер 300 350 350 

Темати-к 

баяндама 

(ИВС) 

50 50 50 

Мониторинг 

жүргүзүүчү 30 

адам 

10 10 10 

1.5.2. Калыс сот адилеттигин камсыз 

кылуу маселелери боюнча укук коргоо 

3 нускама 

(Башкы прок-а, 

Калыс сот 

адилеттигин 

3   Уюмдун 

бюджети

20 000 А.Байжуманова

Х.Салиев 

Эксперттер, 

өнөктөр, 

                                         
6 «Кыргызстанда кыйноолорго жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркына шек келтирүүчү мамиле түрүнө жана жазалоо аракеттерине каршы күрөшүүдө мамлекеттик жана 

жарандык коомдун иш-аракеттерин колдоо», 2018-2020-жылдарга долбоор Европа Биримдиги тарабынан каржыланат. 
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органдарынын жана сот корпусунун 

кызматчыларынын дараметин 

жогорулатуу. 

МВД, ГКНБ) камсыз кылуу 

жана 

кыйноолордон 

жапа чеккен 

адамдарды 

коргоо боюнча 

нускамалар 

түзүлдү жана 

ишке 

киргизилди. 

нин 

чегинде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Вахитов, 

Ш.Салиев 

Ф.Камильжано

в 

С.Назарова 

донорлор, 
Акыйкатчы 

Институту, 
Улуттук 
превентивди

к механизми, 
PRI 

 
 
 

 
 
 

 

Судьялар үчүн 

1 нускама 

 1  

30 тренер 

(тергөөчүлөр, 

участковыйлар, 

ИДН, 

прокурорлор) 

 15 15 

Судьялардын 

арасынан 30 

тренер 

 15 15 

Өз укуктарын 

коргоо боюнча 

30 тренер 

 15 15  

Радио, 

телекөрсөтүү 

жана видеотре-

нингдер. 

 2 1  

Артыктуу багыт 2. «Уюмду башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, натыйжа алууга багытталган башкарууну ишке киргизүү» 

Стратегиялык максат 2.1. Натыйжа алууга жана адам ресурстарын башкарууга багытталган уюмду башкаруу тутумун ишке киргизүү. 

 

Индикаторлор:  

- кызматчынын ишмердиги тейлөөлөрдүн сапаты боюнча иштелип чыккан стандарттарга 100% ылайык келет; 
- УЧР системасы ишке киргизилди. 

Милдеттер/өзөктүү милдеттер Индикаторлор Натыйжал

ар 

2018 2019 2020 Ресурстар Жооптуулар Өнөктөр 

Бюджет Тартылган 

ресурстар 

2.1.1. Бенефициарлар жана кардарлар 

үчүн иштерди жана тейлөөлөрдү 

аткаруунун стандарттарын иштеп 

чыгуу жана ишке киргизүү. 

Иштердин жаңы 

стандарттарыны

н саны 

Иштерди 

аткаруунун 

жана 

баалоо 

системасын

ын 

стандартта

ры ишке 

киргизилди 

2 3 2 Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

3 000 Т.А.Исмаилова

А.Байжуманова

Ж.Абдыллаева 

А.Самсакова 

Эксперттер, 
өнөктөр, 

донорлор 

Электрондук иш 

кагаздарын 

жүргүзүү жана 

бизнес-

процесстерди 

автоматташтыру

+ + + 
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у 

2.1.2. Персоналдын натыйжага жетүү 

жана натыйжалуулукту баалоо боюнча 

мониторингдин ички системасын 

иштеп чыгуу жана ишке киргизүү. 

Мониторинг 

жүргүзүүнүн 

методологиясы 

Монито-

ринг жана 

баалоо 

системасы 

ишке 

киргизилди 

+ + +  3 000 Т.А.Исмаилова

А.Байжуманова

Ж.Абдыллаев 

А.Самсакова 

 

2.1.3. УЧР саясатын иштеп чыгуу жана 

ишке киргизүү, башкаруучу курамдын 

жана кызматчылардын дараметин 

жогорулатууну камсыз кылуу. 

Иштердин 

стандаттарына 

ылайык 

келбегендиги - 

0%. 

Кызматчыны 

өнүктүрүүнүн 

жана жалдоонун 

жаңы 

системасы. 

 

Жүйөлөштүрүү 

системасы 

иштелип чыкты. 

 

Окутуулардын 

саны. 

УЧР 

системасы 

ишке 

киргизилди 

+ + +   Т.А.Исмаилова

А.Байжуманова

Ж.Абдыллаева

А.Самсакова 

 

Стратегиялык максат 2.2. Кызыкдар тараптарды уюмдун ишмердигине киргизүүнү жана коомчулук тарабынан уюмдун таанылмалдуулугун жогорулатуу. 

 

Индикаторлор:  
- өнөктөрдүн тизмеси 20% көбөйтүлдү; 

- уюмдун веб-сайтына кирүүнн 30 000ге көбөйүшү камсыз кылынды; 
- массалык маалымат каражаттарында уюмдун ишинин натыйжасына жооп берүүлөрдүн жана шилтемелердин саны 30 пайызга көбөйдү; 

- волонтерлордун саны 3 эсе өстү. 

Милдеттер/өзөктүү милдеттер Индикаторлор Натыйжалар 2018 2019 2020 Ресурстар Жооптуулар Өнөктөр 

Бюджет Тартылган
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ресурстар 

2.2.1. Кызыкдар адамдарды жана өз 

бенефициарларды маалымдоо жана 

уюмдун ишмердигине катыштыруу 

боюнча иштерди күчөтүү. 

Коомчулук үчүн 

жылдык отчет 

Уюмдун 

маалымдуулугу 

жана 

таанымалдуулу

гу жогорулады 

1 1 1  1 000 Т.А.Исмаилова

А.Байжуманова

Ж.Абдыллаева, 

А.Самсакова 

Л.Исмаилова 

Эксперттер, 

өнөктөр 

Өнөктөр менен 

биргелешкен 9 

чара 

3 3 3 9 000 

Эл аралык жана 

улуттук 

түйүндөргө 

мүчөлүк - 2 

түйүн 

 1 1 

2.2.2. Уюмдун ичинде ИКТ 

технологияларды активдүү пайдалануу 

жана алдыга жылдыруу аркылуу 

кызыкдар тараптар менен уюмдун 

коммуникациялык байланыштарын 

жакшыртуу. 

Коммуникациял

ык жана медиа 

план 100% 

жүзөгө 

ашырылды. 

 

Жылына веб-

сайтка аз 

дегенде 30 000 

кирүүлөр. 

Кызыкдар 

адамдар жана 

бенефициарлар 

менен 

коммуникациял

ардын 

натыйжалуулуг

у жогорулады. 

+ 

 

 

 

 

30 

000  

+ 

 

 

 

 

30 000  

+ 

 

 

 

 

30 000  

 3 000   

2.2.3. Уюмдун мүчөлөрү, волонтерлору 

жана аймактык өнөктөрү менен иштин 

натыйжалуулугун жана туруктуулугун 

жогорулатуу. 

БДКнын 

ардактуу 

мүчөлөрүнүн 

статусу, 

милдеттери 

аныкталды. 

Мүчөлөр, 

волонтерлор 

жана аймактык 

өнөктөр менен 

иштердин 

натыйжалуулуг

у камсыз 

кылынды. 

 1  Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

 

3 000 Т.А.Исмаилова

А.Байжуманова

Ж.Абдыллаева, 

А.Самсакова 

Эксперттер, 

өнөктөр, 
донорлор 

Мүчөлүктүн 

ийкемдүү 

саясаты ишке 

киргизилди. 

+ + + 

100 ашык жаш 

волонтерлор 

тартылды. 

25 35 40 

Кызматчыларды  1  
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тандоонун жана 

адам 

ресурстарына 

дем берүүнүн 

системасы жана 

саясаты ишке 

киргизилди. 

Уюмдун жана 

уюмга кирген 

мүчөлөрүнүн 

коопсуздугу 

камсыз 

кылынды. 

1    

Стратегиялык максат 2.3. Болгон ресурстарды башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана уюмдун финансылык туруктуулугун камсыз кылуу. 

 

Индикаторлор:  
- болгон ресурстардын 100% пайдаланылышы камсыз кылынды; 

- бардык программалык аз дегенде 80 пайызга ишмердик ресурстар менен камсыз кылынды; 
- акы төлөнүүчү тейлөөлөрдү көрсөтүүнүн эсебинен уюмдун бюджетинде кирешелер 5% жетти. 

Милдеттер/өзөктүү милдеттер Индикаторлор Натыйжалар 2018 2019 2020 Ресурстар Жооптуулар Өнөктөр 

Бюджет Тартылга

н 

ресурстар 

2.3.1. Уюмдун фандрайзинг планын 

иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу. 

Аз дегенде 

_____ 

тартылды. 

Уюм керектүү 

ресурстар менен 

камсыз 

кылынды. 

+ + + Уюмдун 

бюджети

нин 

чегинде 

 

0 Т.А.Исмаилова

Ж.Абдыллаева, 

А.Самсакова 

Эксперттер, 

өнөктөр, 
донорлор 

2.3.2. Акы төлөнүүчү тейлөөлөрдү 

көрсөтүүнү жана киреше берүүчү 

ишмердүүлүктү ишке киргизүүнүн 

эсебинен уюм тарабынан киреше 

алууну камсыз кылуу. 

Уюмдун 

бюджетинде 

5%. 

 10 20 30  0 Т.А.Исмаилова

Ж.Абдыллаева

А.Самсакова 
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2.3.3. Болгон ресурстарды 

башкаруунун натыйжалуулугун 

жогорулатуу жана финансылык 

ишмердиктин ачыктыгын камсыз 

кылуу. 

Ресурстардын 

100% уюмдун 

максаттары 

үчүн иштейт. 

3 финансылык 

отчет. 

Чыгымдар 

оптималдаштыр

ылган, 

кирешелер 

көбөйтүлгөн. 

+ 

 

1 

+ 

 

1 

+ 

 

1 

 15 000 Т.А.Исмаилова

Ж.Абдыллаева

А.Самсакова 

 

 

 

VI. Стратегиялык планды жүзөгө ашырууга мониторинг жана баалоо тутуму 

 

№ Максаттын 

индикатору/милдеттери 

Базалык 

маани 

2017  

Текшерүүчү  

маани, 

план 

Маалыматтард

ын булактары 

Өлчөөнүн 

ылдамдыгы 

Жооптуулар Отчеттуулуктун 

форматы 

1. Соттордун, укук коргоо 

органдарынын ишмердигине жана 

депутаттык убадаларына 3 

мониторинг жана баалоо 

жүргүзүлдү. 

0 3 Мониторингдин 

натыйжалары, 

фотосүрөттөр 

Жылдын 

аягында 1 

жолу 

Т.А.Исмаилова, 

А.Байжуманова, 

Мониторинг жана 

баалоо жөнүндө 

отчеттордун 

көчүрмөлөрү 

2. 3 отчет даярдалды жана БУУнун 

Адам укуктары боюнча 

комитетине киргизилди. 

0 3 Отчет Жылдын 

аягында 1 

жолу 

Т.А.Исмаилова, 

А.Байжуманова, 

Х.Салиев, 

В.Вахитов, 

Ш.Салиев,  

Ф.Камильжанов, 

С.Назарова, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова 

Отчеттордун 

көчүрмөлөрү 

3. Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдары үчүн 10 сунуш 

даярдалды жана киргизилди. 

0 

 

10 Сунуштар Жылдын 

аягында 1 

жолу 

Т.А.Исмаилова, 

А.Байжуманова, 

Х.Салиев, 

В.Вахитов, 

Ш.Салиев,  

Ф.Камильжанов, 

С.Назарова, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова 

Сунуштардын 

көчүрмөлөрү 
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4.  Даярдалган сунуштарды 

сүрөмөлөө үчүн 3 улуттук чара 

өткөрүлдү. 

0 3 Отчет, 

фотосүрөттөр. 

Протокол. 

Катышуучуларды

н тизмеси 

Жылдын 

аягында 1 

жолу 

Т.А.Исмаилова, 

А.Байжуманова, 

Х.Салиев, 

В.Вахитов, 

Ш.Салиев,  

Ф.Камильжанов, 

С.Назарова, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова 

Чараларды өткөрүү 

боюнча отчет 

 

Документалдык тасмалардын фестивалы 

5.  Кинофестивалга жыл сайын 5 000 

көрүүчүлөрдүн катышуусу 

камсыздалды. 

5 000 15 000 Катышуучуларды

н тизмеси, 

фотосүрөттөр, 

видеожазуулар 

Фестиваль 

аяктаганда 1 

жолу 

Фестивалдын 

координатору, 

волонтерлордун 

координатору 

А.Жунусова 

Катышуучулардын 

тизмеси, фестиваль 

боюнча отчет 

6.  Кинофестивалга жыл сайын 10 эл 

аралык эксперттердин катышуусу 

камсыздалды. 

12 30 Катышуучуларды

н тизмеси, 

каталог, 

программа, 

фотосүрөттөр, 

видеожазуулар 

Фестивалдын 

натыйжалары 

боюнча 1 

жолу 

Конок 

координатору 

Катышуучулардын 

тизмеси, фестиваль 

боюнча отчет 

7.  Сайттын үч тилдерде иштөөсү 

камсыздалды. 

0 1 Сайт 

 

Фестиваль 

аяктаганда 1 

жолу 

Фестивалдын 

координатору 

Сайт, фестиваль 

боюнча отчет 

8.  Борбордук Азиядан жыл сайын 10 

тасма көрсөтүлөт. 

5 30 Каталог, 

программа 

Фестивалдын 

натыйжалары 

боюнча 1 

жолу 

Фестивалдын 

координатору 

Фестивалдын 

программасы, 

каталог, фестиваль 

боюнча отчет 

9.  Волонтерлордун катышуусу 

камсыздалды. 

74 1 000 Волонтерлордун 

тизмеси, 

фотосүрөттөр, 

видеожазуулар 

Фестивалдын 

натыйжалары 

боюнча 1 

жолу 

Волонтерлордун 

координатору 

А.Жунусова 

Волонтерлордун 

тизмеси, фестиваль 

боюнча отчет 

CA HUB 

10.  Жыл сайын 20 блоггердин, 15 IT- 

адистин, 15 жаш лидердин 

катышуусу менен хакатон 

0 3 Хакатондун 

программасы, 

катышуучуларды

Хакатондун 

натыйжалары 

боюнча 1 

CA HUB 

командасы 

Хакатон боюнча 

отчет, чаралар боюнча 

отчет 



23 
 

өткөрүлдү. н тизмеси, 

маалыматтык 

материалдар, 

фотосүрөттөр 

жолу 

11.  3 фотокөргөзмө өткөрүлдү. 0 3 Программа, 

көргөзмөнүн 

материалдары, 

катышуучуларды

н тизмеси, 

каталог 

фотосүрөттөр 

Конкурстун 

натыйжалары 

боюнча 1 

жолу 

CA HUB 

командасы 

Отчет, каталог 

12.  3 айтыш өткөрүлдү. 0 3 Программа, 

тизме, 

фотосүрөттөр, 

видеожазуулар  

Чаранын 

натыйжалары 

боюнча 1 

жолу 

CA HUB 

командасы 

Отчет 

13.  3 социалдык роликтердин конкурсу 

өткөрүлдү. 

0 3 Программа, 

катышуучуларды

н тизмеси, 

роликтердин 

базасы, 

фотосүрөттөр, 

конкурстун 

видеожазуулары 

Конкурстун 

натыйжалары 

боюнча 1 

жолу 

CA HUB 

командасы 

Отчет, роликтердин 

каталогу 

Жаштардын арасында адам укуктарынын концепциясы жөнүндө маалымдуулугу жана бул концепцияны алдыга жылдырууга алардын активдүү 

катышуусу жогорулады 

14.  Жыл сайын жаштар лагери 

уюштурулду. 

0 3 Лагердин 

программасы, 

катышуучуларды

н жана 

эксперттердин 

тизмеси 

Жылына 1 

жолу 

Лагердин 

координатору 

 

Лагерь боюнча отчет 

15.  1 жаштар борбору ишке 

киргизилди. 

0 1 Жаштар борбору 

жөнүндө жобо, 

мүчөлөрдүн 

тизмеси 

2019-жыл Волонтерлордун 

координатору 

 

Жаштар лагеринин 

жыйынтыктары, 

чаралар боюнча отчет 

16.  Жаштардын 70 пайызы адам 

укуктарынын концепциясын 

0 70% Чаралардын 

катышуучуларын

2020-жыл Чаралардын 

координаторлору 

Чаралар боюнча отчет  
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түшүнгөндүгүн далилдейт. ын кайтарым 

байланышы 

17.  Волонтерлордун туруктуу 

түйүнү. 

180 300 Волонтерлордун 

тизмеси 

2020-жыл Волонтерлордун 

координатору 

 

Волонтерлордун 

чараларга катышуусу 

боюнча отчет 

FIDH жана Платформа менен биргелешип эмгек мигранттардын укуктарын бузууга жыл сайын мониторинг жүргүзүү 

18.  FIDH жана Платформа менен 

биргелешип эмгек 

мигранттардын укуктарын 

бузууга жыл сайын мониторинг 

жана баалоо жүргүзүү.  

0 3 Отчет, сунуштар Жылына 1 

жолу 

А.Байжуманова Мониторингдер 

боюнча отчет 

19.  Эмгек укуктарын бузуу боюнча 

стратегиялык кейстердин базасы 

иштелип чыкты. 

10 30 Кейстерди базага 

басып чыгаруу 

Жылына 1 

жолу 

Мониторинг 

миссиянын 

мүчөлөрү 

Базаны басып 

чыгаруу, Борбордук 

Азиянын Мониторинг 

миссиясынын 

сайтындагы база 

20.  Европа Сотуна прецеденттик 

кейстер чогултулду. 

0 3 Даттануулар Жылына 1 

жолу 

Юристтер, 

долбоордун 

кызматкерлери 

Даттануунун 

көчүрмөсү 

21.  IOMго отчет даярдалды. 0 3 Отчет Жылына 1 

жолу 

Координатор, 

долбоордун 

кызматкерлери 

Отчеттун көчүрмөсү 

22.  ОБСЕ БДИПЧ сайт-ивенттер 

өткөрүлдү. 

1 3 Отчет, сайт-ивент 

үчүн сунуштар, 

сайт-ивенттин 

натыйжалары 

боюнча отчет 

Жылына 1 

жолу 

Координатор, 

долбоордун 

кызматкерлери 

Отчеттордун 

көчүрмөсү, БДИПЧ 

сайтында сунуштар 

 

Мамлекеттик агенттик, профсоюздар жана өнөктөр менен биргелешип эмгек мигранттардын укуктарынын абалы боюнча диалог. 

 

23.  Форумдар уюштурулду жана 

өткөрүлдү. 

0 2 Отчет, 

басылмалар, 

катышуучуларды

н тизмеси, 

программалар 

Жылына 1 

жолу 

Координатор, 

долбоордун 

кызматкерлери 

Отчеттордун 

көчүрмөлөрү 

24.  КР, РФ жана РКда 

мигранттардын укуктарын 

0 1 Модуль 2020-жыл Координатор, 

долбоордун 

Модулдун көчүрмөсү 
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жылдыруу боюнча ОС үчүн 

модуль иштелип чыкты. 

кызматкерлери 

Адам сатууну алдын алуу жана жапа чеккендерди коргоо тутуму. 

25.  3 маалыматтык кампания 

өткөрүлдү. 

0 3 Кампания 

боюнча отчеттор, 

фотосүрөттөр, 

видеожазуулар 

Жылына 1 

жолу 

Координатор, 

долбоордун 

кызматкерлери 

Отчет, 

видеожазуулар, 

фотосүрөттөр 

26.  Аз дегенде 15 кейс иштелип 

чыкты. 

0 15 Кейстердин 

базасы, коргоо 

боюнча отчет 

Жылына 1 

жолу 

Координатор, 

долбоордун 

кызматкерлери, 

юристтер 

Кейстердин базасы, 

соттордун чечимдери, 

отчеттор 

Экономикалык билим берүү чаралар аркылуу аялдардын жана жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. 

27.  Билим берүүчү-технологиялык 

күнөскана түзүлдү. 

0 1 Жобо, отчет, 

программалар, 

методика, 

фотосүрөттөр, 

видеожазуулар 

2020-жыл Координатор, 

долбоордун 

кызматкерлери, 

эксперттер 

Отчет 

28.  Ийгиликтүү кейстер көрсөтүлдү. 0 15 Отчеттор, 

фотосүрөттөр, 

видеожазуулар 

Жылына 1 

жолу 

Координатор, 

долбоордун 

кызматкерлери, 

эксперттер 

Отчет 

29.  ВЛП боюнча 6 ТОТ үчүн 180 

катышуучу окутулду. 

60 180 Отчеттор, 

фотосүрөттөр, 

видеожазуулар, 

программалар, 

таратуучу 

материалдар 

Жылына 1 

жолу 

Координатор, 

долбоордун 

кызматкерлери, 

эксперттер 

Отчет 

Акыйкатчы Институту менен бирге балдардын жабык мекемелерине мониторинг жүргүзүү жана сунуштарды эл аралык жана улуттук деңгээлде 

алдыга жылдыруу 

30.  Акыйкатчы Институту менен 

бирге балдардын жабык 

мекемелерине мониторинг 

жүргүзүлдү. 

1 3 Отчет, сунуштар Жылына 1 

жолу 

«Альтернатива» 

борборунун 

кызматкерлери, 

эксперттер, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова, 

Акыйкатчы 

Институту 

Отчеттун көчүрмөсү 
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31.  Мониторингдин натыйжалары 

боюнча альтернативдик отчеттор 

даярдалды. 

1 3 Отчет, сунуштар, 

сайттагы 

басылмалар 

Жылына 1 

жолу 

«Альтернатива» 

борборунун 

кызматкерлери, 

эксперттер, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова 

Отчеттун көчүрмөсү, 

эл аралык уюмдардын 

сайттарындагы 

басылмаларга 

шилтемелер 

32.  «Транзиттеги балдар» отчету 

көрсөтүлдү. 

0 1 Отчет, сунуштар, 

сайттагы 

басылмалар 

Мезгил үчүн 

1 отчет 

«Альтернатива» 

борборунун 

кызматкерлери, 

эксперттер, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова 

«Мемориал» 

АДЦ, Акыйкатчы 

Институту 

Отчеттун көчүрмөсү, 

эл аралык уюмдардын 

сайттарындагы 

басылмаларга 

шилтемелер 

33.  Тематика боюнча 3 

документалдык тасма даярдалды. 

0 3 Документалдык 

тасмалар 

Жылына 1 

тасма 

«Альтернатива» 

борборунун 

кызматкерлери, 

БДК, эксперттер, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова, 

«Мемориал» 

АДЦ, Акыйкатчы 

Институту 

Тасма менен ДВД-

диск 

PRI менен өнөктөр тарабынан Европа Биримдигинин долбоорунун чегинде жүзөгө ашырылуучу бардык жабык мекемелерге мониторинг жүргүзүү 

жана сунуштарды эл аралык жана улуттук деңгээлде алдыга жылдыруу 

 34. ОГО түйүнүнө мониторинг 

жүргүзүлдү. 

0 300 Отчет, сунуштар Жылына 1 

жолу 

БДК жана 

«Альтернатива» 

борборунун 

кызматкерлери, 

эксперттер, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова, 

ОГО 

Отчеттун 

көчүрмөлөрү, 

сунуштар 

НЦП мониторинги 

 35. Жабык мекемелерге мониторинг 

жүргүзүлдү 

0 150  Отчет, сунуштар  БДК жана 

«Альтернатива» 

Отчеттун 

көчүрмөлөрү, 
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борборунун 

кызматкерлери, 

эксперттер, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова,  

НЦП 

сунуштар, 

таасирленүү 

актылары 

Балдардын укуктарын коргоо боюнча секторлор аралык өз ара аракеттенүү механизмдерин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү. 

36. Акыйкатчы Институту үчүн 

Париж принциптерине ылайык 

келтирүү үчүн сунуштар 

иштелип чыкты. 

0 3 Сунуштар алдыга 

жылдырылды,  

«Омбудсмен 

(Акыйкатчы) 

институту 

жөнүндө» 

Мыйзам 

2020-жыл «Альтернатива» 

борборунун 

кызматкерлери, 

эксперттер 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова 

Мыйзамдын 

көчүрмөсү, сунуштар 

37. Улуттук превентивдик 

механизминин көз 

карандысыздыгын камсыз кылуу 

үчүн сунуштар иштелип чыкты. 

0 3 Улуттук 

превентивдик 

механизминин 

ишмердиги 

боюнча отчет, ой-

пикирлер 

Жылына 1 

жолу 

«Альтернатива» 

борборунун 

кызматкерлери, 

эксперттер, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова 

Басылмалар 

Тобокел астында турган топко таандык болууну алдын алуу жана балдарды комплекстүү коштоо системасы 

38. Балдар тобокел астында турган 

топтон тышкары чыгарылды. 

58 100 Отчет, 

басылмалар 

2020-жыл «Альтернатива» 

борборунун 

кызматкерлери, 

психологдор, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова 

Отчеттун көчүрмөсү 

39. ИДН, укук коргоо органдары 

жана сот органдары үчүн 

мультимедиа программалар 

иштелип чыкты. 

0 3 Программалар, 

отчеттор 

2020-жыл «Альтернатива» 

борборунун 

кызматкерлери, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова, 

эксперттер 

Мультимедиа 

программалардын 

көчүрмөлөрү 

40. Алдын алуу иштери менен 

камтылган балдардын жана 

жаштардын саны.  

800 3 000 Балдардын 

тизмеси. 

Отчет 

Жылына 2 

жолу 

«Альтернатива» 

борборунун 

кызматкерлери, 

эксперттер, 

Отчеттор 
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Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова, 

психологдор 

41. Ийгилик жөнүндө окуялар 

даярдалды. 

18 30 Отчет, 

басылмалар 

Жылына 2 

жолу 

«Альтернатива» 

борборунун 

кызматкерлери, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова, 

эксперттер, 

психологдор 

Басылмалар, жана 

отчеттор 

42. 3 документалдык тасма 

даярдалды. 

0 3 Документалдык 

тасмалар 

Жылына 1 

жолу 

«Альтернатива» 

борборунун 

кызматкерлери, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова, 

эксперттер, 

режиссерлор 

Документалдык 

тасмалар 

43. Балдарды Адам укуктары 

боюнча БУУнун Жалпы 

Декларациясына окутуу боюнча 

Инновациялык программа 

иштелип чыкты жана 

киргизилди. 

0 1 Программа  2019-жыл «Альтернатива» 

борборунун 

кызматкерлери, 

эксперттер, 

Л.Исмаилова, 

Р.Абдрайимова 

Программалардын 

көчүрмөсү 

Кыйноо көйгөйүн изилдеген Өкмөттүк эмес уюмдардын натыйжалуу горизонталдык түйүнү 

44. Жапа чеккендер үчүн нускамалар 

иштелип чыкты. 

0 1 Нускама, 

Нускаманы ишке 

киргизүү боюнча 

отчет 

2018-жыл Оштогу офис, 

багыты боюнча 

кызматкерлер, 

А.Байжуманова, 

Х.Салиев, 

В.Вахитов, 

С.Назарова, 

Ш.Салиев,  

Ф. Камильжанов 

Нускаманын 

көчүрмөсү, отчет 

45. Жапа чеккендер үчүн 

юридикалык консультациялар 

өткөрүлдү. 

500 1 000 Консультациялар 

боюнча отчет, 

каттоо журналы 

Кварталдык 

отчет 

Оштогу офис, 

багыты боюнча 

кызматкерлер 

А.Байжуманова, 

Консультациялар 

боюнча отчет 
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Х.Салиев, 

В.Вахитов, 

С.Назарова, 

Ш.Салиев,  

Ф. Камильжанов 

46. Соттордо коргоолор көрсөтүлдү. 25 80 Коргоо боюнча 

кейстер, 

маалыматтык 

база, 

жактоочулардын 

отчету 

Кварталдык 

отчет 

Оштогу офис, 

багыты боюнча 

кызматкерлер 

А.Байжуманова, 

Х.Салиев, 

В.Вахитов, 

С.Назарова, 

Ш.Салиев,  

Ф. Камильжанов 

Отчет, соттордун 

чечимдери 

47. Мониторинг жүргүзгөн адамдар 

даярдалды. 

0 30 Окутуу боюнча 

модуль, 

мониторлордун 

базасы, 

мониторингдер 

боюнча отчет 

Жылына 1 

жолу 

Оштогу офис, 

багыты боюнча 

кызматкерлер 

А.Байжуманова, 

Х.Салиев, 

В.Вахитов, 

С.Назарова, 

Ш.Салиев,  

Ф. Камильжанов 

Мониторингдер 

боюнча отчет, 

мониторлордун 

ишмердиги боюнча 

отчет 

Укук коргоо органдарынын жана сот системасынын дараметин жогорулатуу 

48. Прокуратура, МВД, ГКНБ үчүн 

нускамалар иштелип чыкты. 

0 3 Нускама, таратуу 

боюнча отчет 

2019-жыл Оштогу офис, 

багыты боюнча 

кызматкерлер 

А.Байжуманова, 

Х.Салиев, 

В.Вахитов, 

С.Назарова, 

Ш.Салиев,  

Ф. Камильжанов 

Нускамалар, отчет  

49. Судьялар үчүн нускама иштелип 

чыкты. 

0 1 Нускама, таратуу 

боюнча отчет 

2019-жыл Оштогу офис, 

багыты боюнча 

кызматкерлер 

А.Байжуманова, 

Нускама, отчет 
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Х.Салиев, 

В.Вахитов, 

С.Назарова, 

Ш.Салиев,  

Ф. Камильжанов 

50. Тергөөчүлөрдүн, 

участковыйлардын, ИДН, 

прокурорлордун санынын 

ичинен тренерлер даярдалды. 

0 30 Тренингдин 

программасы, 

модуль, 

катышуучуларды

н тизмеси, 

тренингдерди 

баалоо 

2020-жыл Оштогу офис, 

багыты боюнча 

кызматкерлер 

А.Байжуманова, 

Х.Салиев, 

В.Вахитов, 

С.Назарова, 

Ш.Салиев,  

Ф. Камильжанов 

Отчет 

51. Судялардын санынын ичинен 

тренерлер даярдалды. 

0 30 Тренингдин 

программасы, 

модуль, 

катышуучуларды

н тизмеси, 

тренингдерди 

баалоо 

2020-жыл Оштогу офис, 

багыты боюнча 

кызматкерлер 

А.Байжуманова, 

Х.Салиев, 

В.Вахитов, 

С.Назарова, 

Ш.Салиев,  

Ф. Камильжанов 

Отчет 

52. Радио- жана ТВ-тренингдер 

өткөрүлдү. 

0 3 ТВ- жана радио-

тренигдердин 

жазуулары, 

отчеттор 

2020-жыл Оштогу офис, 

багыты боюнча 

кызматкерлер 

А.Байжуманова, 

Х.Салиев, 

В.Вахитов, 

С.Назарова, 

Ш.Салиев,  

Ф. Камильжанов 

Радио- жана ТВ-

тренингдердин 

жазуулары 

Натыйжа алууга багытталган уюмду башкаруу тутуму 

53. Тейлөөлөрдүн сапаты боюнча 

иштелип чыккан системага 

кызматкерлердин 100% ылайык 

келүүсү камсыз кылынды. 

0 100 Жобо, баалоо 

жөнүндө отчет  

2020-жыл Т.А.Исмаилова, 

А.Байжуманова, 

Ж.Абдыллаева, 

А.Самсакова, 

Жобо, ишке киргизүү 

жөнүндө отчет 
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Л.Исмаилова 

54. Ишти аткаруунун стандарттары 

жана баалоонун инструментери 

иштелип чыкты. 

0 1 Стандарттар жана 

баалоонун 

инструментери 

2018-жыл Т.А.Исмаилова, 

А.Байжуманова, 

Ж.Абдыллаева, 

А.Самсакова, 

Л.Исмаилова 

Стандарттар, ишке 

киргизүү жөнүндө 

отчет 

55. Мониторинг жүргүзүлүп, СП 

жүзөгө ашыруу жөнүндө отчет 

даярдалды. 

0 3 Отчет Жылына 1 

жолу 
Т.А.Исмаилова, 

А.Байжуманова, 

Ж.Абдыллаева, 

А.Самсакова, 

Л.Исмаилова 

Мониторинг боюнча 

отчет 

56. Электрондук иш кагаздарын 

жүргүзүү киргизилди. 

0 1 Электрондук иш 

кагаздарын 

жүргүзүү 

системасы 

2018-жыл Т.А.Исмаилова, 

А.Байжуманова, 

Ж.Абдыллаева, 

А.Самсакова, 

Л.Исмаилова 

Электрондук система 

жана ишке киргизүү 

боюнча отчет 

Коомчулук менен натыйжалуу байланышуу, кызыкдар тараптар, түйүндүк улуттук жана эл аралык уюмдар, массалык маалымат каражаттар 

менен өнөктөштүк жана уюмдун таанылмалдуулугун жогорулатуу. 

57. Коммуникациялык стратегия 

жана медиа-план. 

0 1 Стратегия, отчет 2018-жыл Төрага, ПР-адис, 

кызматкерлер 

Стратегия, отчет 

58. Коомчулук үчүн жылдык отчет. 0 3 Отчет Жылына 1 

жолу 
Төрага, ПР-адис, 

кызматкерлер 
Отчет 

59. Өнөктөрдүн тизмеси 20% 

көбөйтүлдү. 

0 20 Өнөктөрдүн 

маалыматтык 

базасы 

Жылына 1 

жолу 
Төрага, ПР-адис, 

кызматкерлер 
Отчет 

60. Биргелешкен чаралар өткөрүлдү. 0 9 Отчет 2020-жыл Төрага, ПР-адис, 

кызматкерлер 
Отчет 

61. Уюмдун эл аралык түйүндөрдөгү 

мүчөлүгү кеңейтилди. 

10 12 Отчет 2020-жыл Төрага, ПР-адис, 

кызматкерлер 
Отчет 

62. Уюмдун веб-сайтына 30 000 

кирүү камсыз кылынды. 

16 378 90 000 Кирүүлөрдүн 

скрини 

Жылына 1 

жолу 
Төрага, ПР-адис, 

кызматкерлер 
Отчет 

63. Уюмдун Фейсбуктагы бетине 

10 000 кирүүсү камсыз кылынды. 

10 000 30 000 Кирүүлөрдүн 

скрини 

Жылына 1 

жолу 
Төрага, ПР-адис, 

кызматкерлер 
Отчет 

64. Массалык маалымат 

каражаттарында уюмдун ишинин 

натыйжасына жооп берүүлөр 

жана шилтемелер көрсөтүлдү. 

0 150 Жооп 

берүүлөрдүн 

жана 

шилтемелердин 

Жылына 1 

жолу 
Төрага, ПР-адис, 

кызматкерлер 
Отчет 
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көктөмөсү. 

65. Уюмдун проблематикасын 

алдыга жылдыруучу басылмалар 

көрсөтүлдү. 

0 150 Басылмалар Жылына 1 

жолу 
Төрага, ПР-адис, 

кызматкерлер 
Отчет 

Уюмдун мүчөлөрү, волонтерлору жана аймактык өнөктөрү менен иштин натыйжалуулугун жана туруктуулугун, адам ресурстарынын сапатын 

жогорулатуу. 

66. БДКнын ардактуу мүчөлөрүнүн 

статусу жана милдеттери 

жөнүндө жобо иштелип чыкты. 

0                        1                                           Жобо 2018-жыл Т.А.Исмаилова, 

А.Байжуманова, 

Ж.Абдыллаева, 

А.Самсакова, 

Л.Исмаилова 

Отчет 

67. Уюмдун мүчөлүгүнүн саясаты 

иштелип чыкты. 

 0                               1 Саясат 2018-жыл Т.А.Исмаилова, 

А.Байжуманова, 

Ж.Абдыллаева, 

А.Самсакова, 

Л.Исмаилова 

План 

68. БДКнын жетекчилиги жана 

персоналы үчүн тренингдердин 

саны. 

 0 10 Отчет Жылына 1 

жолу 
Т.А.Исмаилова, 

А.Байжуманова, 

Ж.Абдыллаева, 

А.Самсакова, 

Л.Исмаилова 

Отчет 

69. Жаңы 100 волонтер тартылды.  80 100 Волонтерлордун 

тизмеси 

Жылына 1 

жолу 
Т.А.Исмаилова, 

А.Байжуманова, 

Ж.Абдыллаева, 

А.Самсакова, 

Л.Исмаилова 

Отчет 

70. Персоналды тандоо жана дем 

берүү саясаты иштелип чыкты. 

1 1 Саясат  2018-жыл Т.А.Исмаилова, 

А.Байжуманова, 

Ж.Абдыллаева, 

А.Самсакова, 

Л.Исмаилова 

Отчет 

Болгон ресурстарды башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана уюмдун финансылык туруктуулугун камсыз кылуу. 

71. Фандрайзинг планы иштелип 

чыкты жана киргизилди. 

0 1 План Жылына 1 

жолу 
Т.А.Исмаилова, 

А.Байжуманова, 

Ж.Абдыллаева, 

А.Самсакова, 

Л.Исмаилова 

План 
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72. 30 000 сомдон аз эмес 

каражаттардын тартылышы 

камсыз кылынды. 

0 30 000 Отчет Жылына 1 

жолу 
Т.А.Исмаилова, 

А.Байжуманова, 

Ж.Абдыллаева, 

А.Самсакова, 

Л.Исмаилова 

Отчет 

73. Акы төлөнүүчү тейлөөлөрдүн 

көлөмү уюмду каржылоонун 

жалпы көлөмүнүн 5 пайызын 

түздү. 

0 5% Финотчет Жылына 1 

жолу 
Т.А.Исмаилова, 

А.Байжуманова, 

Ж.Абдыллаева, 

А.Самсакова, 

Л.Исмаилова 

Отчет 
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VII. Стратегиялык планды жүзөгө ашыруу боюнча 2018-жылга иш-аракеттердин планы 
 

Стратегиялык максат 1.1. Укук коргоо ишмердиги үчүн саясий мейкиндикти сактоону жана адам укуктарын 

жүзөгө ашыруу үчүн жагымдуу укуктук чөйрөнү өнүктүрүүнү камсыз кылуу. 

Жетүү индикаторлору 

- 1 жылдык отчет 

- мыйзамдарды өзгөртүү үчүн 

сунуштардын саны; 

- бийлик менен диалог жүргүзүү үчүн 

аянтчалардын, эксперттик 

консультациялардын саны. 

Милдет 1.1.1. Өлкөдөгү абалга, соттордун жана укук коргоо органдарынын ишине, депутаттык убадаларына мониторинг жана баалоо жүргүзүүнү камсыз 

кылуу, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү менен саясий диалогду, кылмыш-жаза сот адилеттигин 

жана адам укуктары боюнча улуттук институттардын натыйжалуулугун өнүктүрүү. 

Иш-чаралар Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
1.1.1.1. Болгон инструменттерге талдоо 

жүргүзүү. 

Март 2018 Багыттар боюнча 

кызматкерлер 

Талдоо жөнүндө 

отчет 

Талдоо жүргүзүлдү Бюджеттин 

чегинде 

 

1.1.1.2. Тышкы өнөктөрдү чакыруу менен 

жумушчу жолугушууну өткөрүү жана баалоо 
методологиясын иштеп чыгуу. 

Март 2018 Багыттар боюнча 

кызматкерлер 
Топтун тизмеси. 

Жолугушуунун 
протоколу. 

Баалоонун 

методологиясы 

Инструментарий 

иштелип чыкты 

Бюджеттин 

чегинде 

 

1.1.1.3. 20 мониторщиктерди даярдоо жана 

мониторингдин объектилерин аныктоо. 

Апрель 2018 Багыттар боюнча 

кызматкерлер 
Мониторлордун 

тизмеси. 

Окутуунун 
программасы 

Мониторлор 

даярдалды 

Уюмдун 

бюджетинин 

чегинде 

 

1.1.1.4. Мониторинг жүргүзүү жана отчет 
даярдоо. 

Июнь-август 2018  Багыттар боюнча 
кызматкерлер 

Отчетторду 
өткөрүү графиги 

Отчет даярдалды Бюджеттин 
чегинде 

 

Милдет 1.1.2. Отчетторду даярдоо жана БУУнун Адам укуктары боюнча комитетине киргизүү. 

 

Иш-чаралар  Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
1.1.2.1. Эксперттик топту түзүү.  Февраль 2018 Багыттар боюнча 

кызматкерлер 
Топтун тизмеси Жумушчу топ 

түзүлдү 

Талап кылынбайт FIDH, Платформа, Сaritas 

France, Борбордук Азиянын 

Мониторинг миссиясы, 

эксперттер 

1.1.2.2. Тематика боюнча маалыматка талдоо 

жүргүзүү. 

Февраль-март 2018 Багыттар боюнча 

кызматкерлер, 
эксперттер 

Материалдардын 

маалыматтык 
базасы 

Алгачкы 

документтерге 
талдоо жүргүзүлдү 

Уюмдун 

бюджетинин 
чегинде 

FIDH, Платформа, Сaritas 

France, Борбордук Азиянын 
Мониторинг миссиясы, 

эксперттер 
1.1.2.3. Отчетту даярдоо жана жөнөтүү. Февраль-июнь 2018 Багыттар боюнча 

кызматкерлер 
Отчет Отчет даярдалды Уюмдун 

бюджетинин 

FIDH, Платформа, Сaritas 

France, Борбордук Азиянын 
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чегинде Мониторинг миссиясы, 
эксперттер 

1.1.2.4. Угууларга катышуу. Графикке ылайык Багыттар боюнча 

кызматкерлер, 

эксперттер 

Кабыл алынган 

сунуштардын 

тизмеси 

БДКнын сунуштары 

кабыл алынды 

Уюмдун 

бюджетинин 

чегинде 

FIDH, Платформа, Сaritas 

France, Борбордук Азиянын 

Мониторинг миссиясы, 

эксперттер 

 

Милдет 1.1.3. Мыйзамдарды өзгөртүү үчүн сунуштарды даярдоо жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүү. 

 

Иш-чаралар Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
1.1.3.1. Негизги мыйзамдолбоорлорду аныктоо. Март 2018 Багыттар боюнча 

кызматкерлер 

Мыйзамдолбоорло

рдун тизмеси 

Мыйзамдолбоорлор 

аныкталды 

Уюмдун 

бюджетинин 
чегинде 

FIDH, Акыйкатчы 

Институту, Платформа, 
Сaritas France, Борбордук 

Азиянын Мониторинг 

миссиясы, эксперттер 
1.1.3.2. Мыйзамдолбоорлорго талдоо 

жүргүзүү. 

Март-апрель 2018 Багыттар боюнча 

кызматкерлер, 

эксперттер 

Талап кылынган 

өзгөртүүлөрдү 

талдоо 

Кенемтелер 

айкындалды 

Уюмдун 

бюджетинин 

чегинде 

FIDH, Акыйкатчы 

Институту, Платформа, 

Сaritas France, Борбордук 

Азиянын Мониторинг 

миссиясы, эксперттер 
1.1.3.3. Сунуштарды иштеп чыгуу. Жыл бою. Багыттар боюнча 

кызматкерлер, 

эксперттер 

Сунуштардын 

тизмеси 

Сунуштар иштелип 

чыкты 

Уюмдун 

бюджетинин 

чегинде 

FIDH, Акыйкатчы 

Институту, Платформа, 

Сaritas France, Борбордук 

Азиянын Мониторинг 
миссиясы, эксперттер 

1.1.3.4. Сунуштарды жөнөтүү жана тийиштүү 
мамлекеттик органдарда сүрөмөлөө. 

Жыл бою. Багыттар боюнча 
кызматкерлер, 

эксперттер 

Жөнөтүлгөн жана 
кабыл алынган 

сунуштар 

Мыйзамдолбоорлор 
эл аралык 

стандарттарга 

ылайык келет 

Уюмдун 
бюджетинин 

чегинде 

FIDH, Акыйкатчы 
Институту, Платформа, 

Сaritas France, Борбордук 

Азиянын Мониторинг 

миссиясы, эксперттер 
Милдет 1.1.4. Укук коргоо ишмердик үчүн саясий мейкиндикти сактоого жана жарандык коомдун институттарынын туруктуу иш жүргүзүлүшүнө арналган 

эдвокаси-кампаниялар аркылуу, чечимдерди кабыл алуу процессине жарандардын саясий катышуусун кеңейтүүгө багытталган мыйзам демилгелерине жана 

Жарандык хартияга колдоо көрсөтүүнү камсыз кылуу. 

 

Иш-чаралар Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
1.1.3.1. Эдвокаси-кампаниялардын жана сөз 

эркиндигин коргоо боюнча кампаниялардын 

тематикасын жана графигин аныктоо. 

Февраль-март 2018 Багыттар боюнча 

кызматкерлер, 

эксперттер 

Протокол, 

кампаниялардын 

графиги 

Кампаниялар 

пландаштырылды 

Талап кылынбайт БДК түйүнү 

1.1.3.2. Өнөктөрдү жана эксперттерди 

кампанияга катышууга тартуу. 

Жыл бою. Багыттар боюнча 

кызматкерлер, 

Өнөктөрдүн 

тизмеси 

Кампаниялардын 

катышуучулары 

Талап кылынбайт БДК түйүнү 
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эксперттер аныкталды 

1.1.3.3. Эдвокаси-кампаниялар үчүн 
материалдарды даярдоо. 

Жыл бою. Багыттар боюнча 
кызматкерлер, 

эксперттер 

Маалыматтык 
материалдар 

Кампаниялар үчүн 
маалыматтык 

материалдар 

басылып 

чыгарылды. 

Уюмдун жана 
өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

БДК түйүнү 

1.1.3.4. Кампанияларды өткөрүү. Жыл бою. Багыттар боюнча 

кызматкерлер, 
эксперттер 

Кампаниялар 

боюнча отчет, 
фотосүрөттөр, 

видеожазуулар 

Укуктарды коргоо 

камсыз кылынды 

Уюмдун жана 

өнөктөрдүн 
бюджетинин чегинде 

БДК түйүнү 

Стратегиялык максат 1.2.  

 

«Бийликтин бардык деңгээлинде чечимдерди кабыл алуу процессине карата массалык укуктук маданиятты 

түзүүнү жана жарандардын натыйжалуу катышуусун камсыз кылуу». 

Жетүү индикаторлору 

- тасмалардын фестивалынын 5 000 

көрүүчүсү; 

- СА HUB 

- Жаштардын катышуу системасы 

иштелип чыкты. 

Милдет 1.2.1. 2017-жылдын корутундуларын эсепке алуу менен, ар жылдык негизде Бишкек ш. жана аз дегенде 3 аймакта Бир Дүйнө - Кыргызстан 

кыймылынын документалдык тасмалар фестивалын уюштуруу жана өткөрүү. 

 

Иш-чаралар Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
1.2.1.1. Тасмаларды «One World Prague» тандоо. Март 2018 Кулмендиев Т., 

Жунусова А. 

БДК фестивалы 

үчүн тасмалардын 

базасы 

Талдоо жүргүзүлдү БДКнын бюджетинин 

чегинде 

«One World Prague», 

«Кинематографисттер 

Союзу», донорлор 

1.2.1.2. «Бир Дүйнө - Кыргызстан» 

кыймылында тандоо комиссияны түзүү. 

Апрель 2018 Фестивалдын 

командасы 

Топтун тизмеси. 

Протокол  

Инструментарий 

иштелип чыкты 

БДКнын бюджетинин 

чегинде 
«Кинематографисттер 

Союзу», эксперттер 

1.2.1.3. Тасмаларды тандоо. Апрель-май 2018 Тандоо комиссия Тасмалардын 

тизмеси 

Мониторлор 

даярдалды 

БДКнын бюджетинин 

чегинде 
Тандоо комиссиянын 

мүчөлөрү, УВКПЧ ООН, 

ОБСЕ, элчиликтер 

1.2.1.4. Тасмаларды техникалык иштеп чыгуу. Май-июнь 2018  Техникалык директор Которулган 

тасмалар, 
субтитрлери менен 

тасмалар 

Отчет даярдалды БДКнын бюджетинин 

чегинде 
Донорлор, эксперттер 

1.2.1.5. Волонтерлор менен иш жүргүзүү. Июнь-ноябрь 2018 Волонтерлордун 

координатору 

Волонтерлордун 

тизмеси. 

Милдеттерди 

бөлүштүрүү 

Фестивалды 

өткөрүүгө жардам 

берүү 

БДКнын бюджетинин 

чегинде 
Билим берүү 

министрлиги, 

мектептер, 

университеттер 

1.2.1.6. Үч тилдеги сайтты иштеп чыгуу, 

кайтарым байланышты орнотуу.  

 Май 2018 Фестивалдын 

командасы 

 Сайттын үч 

тилдерде иштөөсү 

БДКнын бюджетинин 

чегинде 
IT-адистер, веб-

дизайнерлер 

1.2.1.7. Фестивалдын техникалык даярдыгын 

ишке ашыруу (программа, каталог, конокторду 

Июнь-сентябрь 2018 Фестивалдын 

командасы 

Программа. 

Каталогдор. 

Фестиваль 

өткөрүлдү, 

БДКнын бюджетинин 

чегинде 
Тандоо комиссиянын 

мүчөлөрү. УВКПЧ ООН, 
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чакыруу, кинозалды аныктоо). Конокторду 
чакыруу, 

эксперттер менен 

келишимдер, 

кызмат 

көрсөтүүчүлөр 

менен келишимдер. 

документалдык 
тасмалар аркылуу 

көрүүчүлөрдүн 

адам укуктары 

жөнүндө билими 

жогорулады. 

ОБСЕ, элчиликтер, 
донорлор, эксперттер 

1.2.1.8. Ачылыш аземин жана жабылыш аземин 

өткөрүү. 

Июль-сентябрь 2018 Фестивалдын 

командасы 

Программа, кызмат 

көрсөтүүчүлөр 

менен келишимдер. 

Ачылыш жана 

жабылыш аземи 

өткөрүлдү. 

БДКнын бюджетинин 

чегинде 
Тандоо комиссиянын 

мүчөлөрү, УВКПЧ ООН, 

ОБСЕ, элчиликтер, 
жюри, эксперттер 

1.2.1.9. Фестивалды өткөрүү. Сентябрь, 2018 Фестивалдын 
командасы 

Көрүүчүлөрдүн 
кайтарым 

байланышы. 

Жюринин 

протоколдору, 
байгелер, отчеттор 

Фестиваль 
өткөрүлдү 

БДКнын бюджетинин 
чегинде 

Тандоо комиссиянын 
мүчөлөрү, УВКПЧ ООН, 

ОБСЕ, элчиликтер, 

жюри, эксперттер 

1.2.1.10. Тасмаларды аймактарда көрсөтүү. Сентябрь-октябрь 
2018 

Фестивалдын 
командасы 

Программа, график, 
отчеттор, кайтарым 

байланыш. 

Аймактырдын 
тургундарынын 

адам укуктары 

жөнүндө 

маалымдуулугу 
жогорулады. 

БДКнын бюджетинин 
чегинде 

Аймактык өнөктөр 

1.2.1.11. Фестиваль боюнча отчетторду 
даярдоо. 

Ноябрь 2018 Фестивалдын 
командасы 

Финансылык, 
баяндоо отчеттору, 

аудит 

Фестивалдын 
натыйжалары 

көрсөтүлдү. 

БДКнын бюджетинин 
чегинде 

Эксперттер, жюри 

Милдет 1.2.2. СА HUB иштеп чыгуу жана киргизүү: блоггерлердин фестивалы, IT эксперттердин жана жаш лидерлеринин катышуусу менен хакатон, 

фотокөргөзмө, айтыш, социалдык роликтердин конкурсу. 

 

Иш-чаралар  Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
1.2.2.1. СА HUB программасын даярдоо.  Май 2018 СА HUB командасы Программа СА HUB 

пландаштырылды 

БДКнын бюджетинин 

чегинде 
Волонтерлор, 

эксперттер, IT-адистер 

1.2.2.2. Эксперттерди жана катышуучуларды 

тартуу. 

Май-июнь 2018 СА HUB командасы Катышуучулардын 

тизмеси 

Катышуучулардын 

тизмеси, 

келишимдер 

БДКнын бюджетинин 

чегинде 
Волонтерлор, 

эксперттер, IT-адистер 

1.2.2.3. СА HUB өткөрүү. Июль 2018 СА HUB командасы Видеожазуулар, 

фотосүрөттөр, 

протоколдор 

СА HUB 

өткөрүлдү 

БДКнын бюджетинин 

чегинде 
Волонтерлор, 

эксперттер, IT-адистер 

1.2.2.4. Финансылык жана баяндоо отчетторун 

даярдоо. 

Август 2017 СА HUB командасы Финансылык, 

баяндоо отчеттору. 

Отчеттуулук 

көрсөтүлдү 

БДКнын бюджетинин 

чегинде 
Волонтерлор, 

эксперттер, IT-адистер 
Милдет 1.2.3. Жаштардын арасында адам укуктарынын концепциясы жөнүндө маалымдуулугун жогорулатуу жана бул концепцияны алдыга жылдырууга 



38 

 

активдүү катышуусун түзүү.  

Иш-чаралар  Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
1.2.3.1. Жаштар лагерин өткөрүү.  Август 2018 СА HUB командасы Отчет  Жаштардын лагери 

уюштурулду. 

БДКнын бюджетинин 

чегинде 
Волонтерлор, 

эксперттер, 
активисттер, лидерлер 

1.2.3.2. Адам укуктары боюнча жаштардын 
борборун ачуу. 

Ноябрь 2018 СА HUB командасы Отчет, программа Жаштардын 
борбору иштейт. 

БДКнын бюджетинин 
чегинде 

Волонтерлор, 
эксперттер, 

активисттер, лидерлер 
1.2.3.3. Адам укуктарынын концепциясы 

жөнүндө маалыматтык материалдарды, 

модулдарды даярдоо. 

Жыл бою. СА HUB командасы Модуль, 

маалыматтык 

материалдар 

Жаштардын Адам 

укуктарынын 

концепциясы 

жөнүндө түшүнүгү 
жогорулады. 

БДКнын бюджетинин 

чегинде 
Волонтерлор, 

эксперттер, 

активисттер, лидерлер 

1.2.3.4. Волонтерлорду тартуу. Жыл бою. СА HUB командасы Маалыматтык база Волонтерлордун 
чараларды 

өткөрүүгө 

катышуусу 

жогорулады. 

БДКнын бюджетинин 
чегинде 

Волонтерлор, 
эксперттер, 

активисттер, лидерлер 

Стратегиялык максат 1.3. 

 

Эмгек мигранттардын көйгөйлөрү жана аларды жоюу механизмдери жөнүндө чечимдерди кабыл алган 

адамдардын маалыматтуулугун камсыз кылуу, ошондой эле алардын социалдык-экономикалык укуктарын 

жүзөгө ашыруу тутумун түзүү. 

Жетүү индикаторлору 

- мониторингдин натыйжалары 

жөнүндө 1 отчет; 

- Европа Сотуна жөнөтүү үчүн эмгек 

мигранттардын укуктарын бузуу 

боюнча стратегиялык кейстердин 

базасы түзүлдү - 2 прецеденттик кейс; 

- Женевага жөнөтүү үчүн атайын 

баяндоочулар, IOM менен бирге отчетту 

даярдоо; 

- ОБСЕ БДИПЧ аянтчаларында 3 сайт-

ивент. 

Милдет 1.3.1. FIDH жана өнөктөр, Платформанын мүчөлөрү менен биргелешип эмгек мигранттардын (ички жана тышкы) укуктарын бузууга жыл сайын 

мониторинг уюштуруу, мониторингдин жыйынтыктары жөнүндө коомчулукту, мамлекеттик органдарды жана эл аралык уюмдарды маалымдоону камсыз 

кылуу. 

 

Иш-чаралар  Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
1.3.1.1. Мониторинг миссияны түзүү 
(эксперттерди тандоо, пландаштыруу, 

логистика). 

Август 2018 Багыты боюнча 
кызматкерлер 

Мониторингдин 
планы, келишимдер 

Мониторинг 
жүргүзүлдү 

БДКнын жана 
өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

FIDH, Платформа, 
эксперттер, Борбордук 

Азиянын Мониторинг 
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миссиясы 

1.3.1.2. Мониторинг жүргүзүү, отчетторду 
даярдоо жана көрсөтүү, ЛПРга жөнөтүү. 

Сентябрь 2018 Багыты боюнча 
кызматкерлер 

Мониторинг 
боюнча отчет, 

сунуштар 

Эмгек укуктары 
маселеси жөнүндө 

маалымдуулук 

камсыз кылынды 

БДКнын жана 
өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

FIDH, Платформа, 
эксперттер, Борбордук 

Азиянын Мониторинг 

миссиясы 
1.3.1.3. Эмгек укуктарын бузуу боюнча 

стратегиялык кейстердин базасын түзүү. 

Жыл бою. Багыты боюнча 

кызматкерлер 
 

Кейстердин базасы 

Бузулуулар 

айкындалды жана 

катталды, отчетко 
киргизилди 

БДКнын бюджетинин 

чегинде 
FIDH, Платформа, 

эксперттер, Борбордук 

Азиянын Мониторинг 
миссиясы 

1.3.1.4. Отчетту IOM жөнөтүү. Жыл бою. Багыты боюнча 
кызматкерлер 

Отчет, КР үчүн IOM 
сунуштары 

IOM сунуштарды 
КР үчүн 

сүрөмөлөйт 

БДКнын бюджетинин 
чегинде 

FIDH, Платформа, 
эксперттер, Борбордук 

Азиянын Мониторинг 

миссиясы 
1.3.1.5. ОБСЕ БДИПЧ сайт-ивент өткөрүү. Август-сентябрь 

2018 

Багыты боюнча 

кызматкерлер 
Отчет, сунуштар ОБСЕ БДИПЧ 

сайтында отчетту 

жайгаштыруу, 
сунуштар 

сүрөмөлөндү. 

БДКнын жана 

өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

FIDH, Платформа, 

эксперттер, Борбордук 

Азиянын Мониторинг 
миссиясы 

 

Милдет 1.3.2.  Өнөктөр, Мамлекеттик агенттик жана профсоюздар менен биргелешип эмгек мигранттардын укуктарынын абалы боюнча жана бул 

укуктарды алдыга жылдырууда коомдук кеңештердин ролу жөнүндө улуттук диалогду уюштуруу жана өткөрүү. 
 

Иш-чаралар  Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
1.3.2.1. 2 форумду өткөрүү.  

 

Май 2019 Багыты боюнча 

кызматкерлер 
Отчет, сунуштар, 

меморандумдар 

Мамлекеттик 

агенттик менен 

өнөктөштүк жана 
кызматташтык 

орнотулду 

БДКнын жана 

өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

Платформа 

1.3.2.2. УПО жумушчу тобун түзүү Сентябрь 2018 Багыты боюнча 

кызматкерлер 
УПОго сунуштар Отчет жана 

сунуштар 

даярдалды 

БДКнын жана 

өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

Платформа 

1.3.2.3. КР, РФ жана РКда мигранттардын 

укуктарын алдыга жылдырууда ОС модулун 

иштеп чыгуу. 

Жыл бою. Багыты боюнча 

кызматкерлер 
УПОго сунуштар Мигранттардын 

укуктарын алдыга 

жылдыруу боюнча 

ОС үчүн модуль 

ишке киргизилди 

БДКнын жана 

өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

Платформа 

Милдет 1.3.3. Адам сатууну алдын алуу жана жапа чеккендерди коргоо тутумун түзүү жана ишке киргизүү.  

Иш-чаралар  Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
1.3.3.1. Адам сатууну алдын алуу боюнча 

маалыматтык кампанияны өткөрүү. 

Июнь 2018 Багыты боюнча 

кызматкерлер 
Кампания боюнча 

отчет, маалыматтык 
материалдар, 

Адам сатуунун 

коркунучу 
туурасында 

БДКнын жана 

өнөктөрдүн 
бюджетинин чегинде 

Борбордук Азиянын 

Мониторинг миссиясы, 
МОМ, МОТ, FIDH, 
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катышуучулардын 
тизмеси 

жарандарга 
маалымат берилди 

Платформа 

1.3.3.2. Эмгек укуктарын бузуудан жапа 

чеккендерге соттордо коштоону камсыз кылуу. 

Жыл бою. Багыты боюнча 

кызматкерлер 
Соттордун 

чечимдери, 

массалык маалымат 

каражаттарындагы 
басылмалар, 

укуктарды 

калыбына келтирүү 

боюнча чечимдер 

Укуктар калыбына 

келтирилди  

БДКнын жана 

өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

Борбордук Азиянын 

Мониторинг миссиясы, 

МОМ, МОТ, FIDH, 

Платформа 

1.3.3.3. КМШ өлкөлөрүнүн деңгээлинде 

өнөктөрдүн түйүнүн түзүү (өнөктөрдү тартуу, 
меморандумдарды түзүү). 

Жыл бою. Багыты боюнча 

кызматкерлер 
Өнөктөрдүн 

маалыматтык 
базасы 

Өнөктөр менен 

биргелешип, эмгек 
укуктарын коргоо 

сүрөмөлөнүүдө 

БДКнын жана 

өнөктөрдүн 
бюджетинин чегинде 

Борбордук Азиянын 

Мониторинг миссиясы, 
МОМ, МОТ, FIDH, 

Платформа 
1.3.3.4. Адам сатуудан жапа чеккендер үчүн 

мамлекеттик институттар менен биргелешип 

программаны иштеп чыгуу (окутуу, 

мониторинг, баалоо). 

Жыл бою. Багыты боюнча 

кызматкерлер 
Программа, 

окутулган 

кызматчылардын 

саны, жапа 
чеккендердин жана 

кейстердин саны 

Коргоо тутумун 

түзүлдү 

БДКнын жана 

өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

Борбордук Азиянын 

Мониторинг миссиясы, 

МОМ, МОТ, FIDH, 

Платформа 

 

 

Милдет 1.3.4. Экономикалык билим берүү аркылуу аялдардын жана жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. 

 

Иш-чаралар  Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
1.3.4.1. Билим берүүчү-технологиялык 
күнөсканаларды түзүү. 

Июль 2018 Багыты боюнча 
кызматкерлер 

Иштер боюнча 
отчет 

Экономикалык 
билим берүү үчүн 

мүмкүнчүлүктөр 

түзүлдү 

БДКнын жана 
өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

WLP, FSDS 

1.3.4.2. Коомдоштуктардын деңгээлинде 

туруктуу бизнес-идеяларга жардам берүү жана 

коштоо. 

Июль-декабрь 2018 Багыты боюнча 

кызматкерлер 
Кейстердин базасы 15 ийгиликтүү кейс БДКнын жана 

өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

WLP, FSDS 

1.3.4.3. Аялдардын саясий лидерлик жана 

саясий катышуу боюнча дараметин 
жогорулатуу. 

Июнь 2018, 

 
октябрь 2018 

Багыты боюнча 

кызматкерлер 
6 ТОТ 

180 аял 

180 аял саясий 

лидерлик жана 
саясий катышуу 

боюнча дараметин 

жогорулашты 

БДКнын жана 

өнөктөрдүн 
бюджетинин чегинде 

WLP 

Стратегиялык максат 1.4.  

 

«Кыргыз Республикасында ювеналдык юстицияны алдыга жылдырууну жана тобокел астында турган топко 

таандык балдардын, жаштардын укуктарын коргоону камсыз кылуу».  

Жетүү индикаторлору 

- 3 130 балдар жана жаштар 

камтылды; 

- «Транзиттеги балдар» 1 отчет; 
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 - Акыйкатчы Институтунун 3 атайын 

баяндамасы; 

- БУУнун Комитетине 3 

альтернативдик отчет; 

- 3 документалдык тасма; 

- эркиндигин чектөө жана эркиндигинен 

ажыратуу жайларына 300 сапар; 
- НЦП эркиндигин чектөө жана 

эркиндигинен ажыратуу жайларына 150 
сапар. 

Милдет 1.4.1. Акыйкатчы Институту менен биргелешип Атайын баяндамаларды даярдоо жана мониторингдин натыйжаларын Жогорку Кеңештин 

деңгээлинде алдыга жылдыруу. 

 

Иш-чаралар Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
1.4.1.1. Акыйкатчы Институту жана 

«Мемориал» АДЦ менен биргелешип, 

транзитте жүргөн балдардын абалына 

мониторинг, талдоо жүргүзүү, мониторингдин 

натыйжаларын улуттук жана эл аралык 

деңгээлде алдыга жылдыруу. 

Апрель-сентябрь 

2018 

«Альтернатива» 

офиси 

Мониторинг боюнча 

отчет 

 Офистин жана 

өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

«Мемориал» АДЦ, 

Акыйкатчы Институту 

 

1.4.1.2. Балдарга карата жасалган кылмаштар 
боюнча КР сот практикасында балдардын 

укуктарын сактоого мониторинг жүргүзүү. 

 

Март-декабрь 2018 

 

«Альтернатива» 
офиси 

 

Акыйкатчы 
Институтунун 

Атайын баяндамасы 

 

Сунуштарды КР 
ЖКда сүрөмөлөө 

 

Офистин жана 
өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

 

Акыйкатчы Институту 

1.4.1.3. БУУнун Балдар укуктары боюнча 

комитетине альтернативдик отчетторду 

даярдоо. 

Март-декабрь 2018 «Альтернатива» 

офиси 
Акыйкатчы 

Институтунун 

Атайын баяндамасы 

Сунуштарды КР 

ЖКда сүрөмөлөө 

Офистин жана 

өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

Акыйкатчы Институту 

1.4.1.4. Тобокел тобунда турган балдарга жана 

үй-бүлөлөргө комплекстик коштоо көрсөтүү. 

Январь-декабрь 2018 «Альтернатива» 

офиси 
Отчет Тобокел астында 

турган топтордон 
330 бала 

чыгарылды 

Офистин жана 

өнөктөрдүн 
бюджетинин чегинде 

Акыйкатчы Институту, 

Каритас, PRI 

1.4.1.5. ИДН, укук коргоо жана сот органдары 

үчүн мультимедиа программаларды иштеп 

чыгуу жана басып чыгаруу. 

2, 3 квартал 2018 «Альтернатива» 

офиси 
Мультимедиа 

программалар 

ИДН, укук коргоо 

жана сот 

органдарынын 

дарамети 
жогорулады 

Офистин жана 

өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

Акыйкатчы Институту, 

Каритас, PRI 

1.4.1.6. Профилактика аркылуу балдарды жана 
жаштарды алдын алуу иш-чараларга тартуу. 

Январь-декабрь 2018 «Альтернатива» 
офиси 

Чаралар боюнча 
отчет, тизмелер, 

маалыматтык база 

Тизмелер, 
маалыматтык база, 

отчеттор 

Офистин жана 
өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

Акыйкатчы Институту, 
Каритас, PRI 

1.4.1.7. Балдардын 10 ийгиктүү окуяларын 4-квартал «Альтернатива» Окуялар Отчет Офистин жана Акыйкатчы Институту, 
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көрсөтүү. офиси өнөктөрдүн 
бюджетинин чегинде 

Каритас, PRI 

1.4.1.8. Документалдык тасманы тартуу. 4-кварталга чейин «Альтернатива» 

офиси 
Документалдык 

тасма 

Ийгиликтүү 

окуялар 

көрсөтүлдү 

Офистин жана 

өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

Акыйкатчы Институту, 

Каритас, PRI 

Милдет 1.4.2. Өкмөт менен өз ара аракеттенүү жана жабык мекемелерге мониторинг жүргүзүү үчүн жарандык коомдун уюмдарынын түйүнүн түзүү. 

Иш-чаралар  Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
1.4.2.1. Бардык жабык мекемелерге мониторинг 
даярдоо жана жүргүзүү (мониторинг миссияны 

түзүү, мекемелерге кирүүгө уруксат алуу, 

графикти түзүү, логистика, мониторинг 

жүргүзүү, отчетту даярдоо). 

2018-2020-жж. БДК жана 
«Альтернатива» 

офиси 

300 сапар (жылына 
100 сапар), 

тематикалык 

баяндама (аялдар), 

тематикалык 
баяндама (балдар), 

тематикалык 

баяндама 

(псих.бузуулар), 
тематикалык 

баяндама (ИВС). 

Окуу 

программаларды 
колдонуу боюнча 

ОГОнун 100 мүчөсү 

үчүн беш тренинг. 

*алардын 3 тренинги 
- ОГОнун 60 мүчөсү 

үчүн. 

Бузуулар боюнча 
маалыматты алуу, 

сунуштарды 

сүрөмөлөө 

PRI тарабынан жүзөгө 
ашырылуучу Европа 

Биримдигинин 

долбоорунун 

бюджетинин чегинде 

PRI, Баланын 
укуктарын коргоо 

лигасы. Акыйкатчы 

Институту, Улуттук 

превентивдик 
механизми 

 

1.4.2.2. НЦП жабык мекемелерине мониторинг 

жүргүзүү. 

 

2018-2020-жж. 

 

БДК жана 

«Альтернатива» 

борбору 

 

НЦПП бардык 

жабык объектилерге 

200 атайын 
сапарлары. 

*150 сапар 

 

Бузуулар боюнча 

маалыматты алуу, 

сунуштарды 
сүрөмөлөө 

 

PRI тарабынан жүзөгө 

ашырылуучу Европа 

Биримдигинин 
долбоорунун 

бюджетинин чегинде 

 

PRI, Баланын 

укуктарын коргоо 

лигасы. Акыйкатчы 
Институту, Улуттук 

превентивдик 

механизми 

1.4.2.3. жарандык коомдун уюмдары түйүнүнүн 

«Өз укуктарыңды бил» жалпы улуттук 

маалыматтык-үгүттөө кампанияны өткөрүү. 

2018-2020-жж. БДК жана 

«Альтернатива» 

офиси 

30 000 лифлеттер Бүт Кыргызстан 

боюнча 

өнөктөрдүн жана 
жаштардын чоң 

түйүнүн тартуу. 

PRI тарабынан жүзөгө 

ашырылуучу Европа 

Биримдигинин 
долбоорунун 

бюджетинин чегинде 

PRI, Баланын 

укуктарын коргоо 

лигасы. Акыйкатчы 
Институту, Улуттук 

превентивдик 

механизми 

Милдет 1.4.3. Мониторингдин натыйжаларын эл аралык деңгээлде БУУда, ОБСЕде сүрөмөлөөнү уюштуруу жана эдвокаси. 
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Иш-чаралар  Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
1.4.3.1. Альтернативдик отчетту даярдоо. Март-июль 2018 БДК жана 

«Альтернатива» 

офиси 

Альтернативдик 

отчет 

КРдин дарегине 

сунуштарды 

киргизүү 

Өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 
«Мемориал» АДЦ 

1.4.3.2. Акыйкатчы Институтун Париж 

принциптерине ылайык келтирүү үчүн 
сунуштарды сүрөмөлөө. 

Жыл бою. БДК жана 

«Альтернатива» 
офиси 

Сунуштар Акыйкатчы 

Институту Париж 
принциптерине 

ылайык келет 

PRI тарабынан жүзөгө 

ашырылуучу Европа 
Биримдигинин 

долбоорунун 

бюджетинин чегинде 

PRI, Баланын 

укуктарын коргоо 
лигасы. Акыйкатчы 

Институту, Улуттук 

превентивдик 

механизми 
1.4.3.3. Улуттук превентивдик механизминин 

көз карандысыздыгын камсыздоо үчүн 
сунуштарды сүрөмөлөө. 

Жыл бою. БДК жана 

«Альтернатива» 
офиси 

Сунуштар Улуттук 

превентивдик 
механизми көз 

карандысыз. 

PRI тарабынан жүзөгө 

ашырылуучу Европа 
Биримдигинин 

долбоорунун 

бюджетинин чегинде 

PRI, Баланын 

укуктарын коргоо 
лигасы. Акыйкатчы 

Институту, Улуттук 

превентивдик 

механизми 
1.4.3.4. БУУнун Декларациясына окутуу. Жыл бою. БДК жана 

«Альтернатива» 
офиси 

Маалыматтык 

материалдар 

Жаштар 

Декларация менен 
тааныштырылды 

Офистин жана 

өнөктөрдүн 
бюджетинин чегинде 

PRI, Баланын 

укуктарын коргоо 
лигасы. Акыйкатчы 

Институту, Улуттук 

превентивдик 

механизми 
1.4.3.5. Телекөрсөтүүлөрдү жана 

радиоуктурууларды өткөрүү. 

Жыл бою. БДК жана 

«Альтернатива» 
офиси 

Телекөрсөтүүлөр 

жана 
радиоуктуруулар 

Балдардын 

укуктарын коргоо 
үчүн 

мүмкүнчүлүктөр 

күчөтүлдү. 

Офистин жана 

өнөктөрдүн 
бюджетинин чегинде 

PRI, Баланын 

укуктарын коргоо 
лигасы. Акыйкатчы 

Институту, Улуттук 

превентивдик 

механизми 
1.4.3.6. Балдарды тобокел астында турган 

топтон тышкары чыгаруу жана алдын алуу 
тутумун түзүү. 

Жыл бою. БДК жана 

«Альтернатива» 
офиси 

Тобокел астында 

турган топтон 
тышкары 

чыгарылгын жана 

алдын алуу иштери 

менен камтылган 

балдар, ийгилик 

жөнүндө окуялар, 

документалдык 

тасмалар, ИДН, 
ИИМ, соттор үчүн 

мультимедиа 

программалар 

Балдардын 

укуктары 
корголууда, балдар 

тобокел астында 

турган топтон 

тышкары 

чыгарылууда, 

алдын алуу иштери 

менен камтылууда 

Офистин жана 

өнөктөрдүн 
бюджетинин чегинде 

PRI, Баланын 

укуктарын коргоо 
лигасы. Акыйкатчы 

Институту, Улуттук 

превентивдик 

механизми 
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Милдет 1.4.5. Тобокел астында турган топко таандык болууну алдын алуу жана балдарды ошол топтон тышкары чыгаруу боюнча комплекстүү коштоо 

системаны түзүү жана ишке киргизүү. 

 

Иш-чаралар  Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
1.4.5.1. Өнөктөр жана жооптуу мамлекеттик 
органдар менен алдын алуу тутумун иштеп 

чыгуу. 

2018-жыл «Альтернатива» 
борбору 

Алдын алуу тутуму Системаны 
пилоттук 

райондордо ишке 

киргизүү 

Офистин жана 
өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

МВД, МТСР, Бишкек 
шаарынын 4 районунда 

Балдардын иштери 

боюнча комиссия, 

ИДН, Бишкек 
шаарынын мектептери 

Стратегиялык максат 1.5.   

 

Бузулган адам укуктарын калыбына келтирүүнү, басмырлоо көрүнүштөрүнөн коргоону камсыз кылуу, жапа 

чеккен айрым адамдарга карата сот адилеттигин калыбына келтирүү, кыйноолордон, мыкаачылык 

мамиледен жана мыйзамсыз кармоодон жапа чеккен адамдарды коргоонун натыйжалуу тутумун түзүү. 

Жетүү индикаторлору 

- сектордук аралык түйүн түзүлдү; 

- Кыйноолордон жапа чеккен адамдарды 

коргоо боюнча жана мыкаачылык 

мамиледен коргоонун иш-чаралары 

жөнүндө нускамалар даярдалды; 

- кыйноолордон жана мыкаачылык 

мамиледен жапа чеккен адамдарды 

коргоо камсыз кылынды (юридикалык 

консультациялар – 1 000, соттордо 

коргоо – 150); 

- стратегиялык кейстерге мониторинг 

жүргүзүү үчүн баалоонун натыйжалуу 

системасын камтыган 30 монитор 

даярдалды жана натыйжалуу иштеп 

жатат. 

Милдет 1.5.1. Кыйноо көйгөйүн изилдеген ӨЭҮдын горизонталдык натыйжалуу түйүнүн түзүү, көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн сапатын жогорулатуу. 

Иш-чаралар  Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
1.5.1.1. Кыйноо көйгөйүн изилдеген жана 
сапаттуу тейлөөлөрдү көрсөткөн ӨЭҮдын 

горизонталдык натыйжалуу түйүнүн түзүү 

Жыл бою. Оштогу офис жана 
багыты боюнча 

кызматкерлер 

Түйүн, жапа чеккен 
адамдар үчүн 

нускама, 

консультациялардын 

саны жана 
соттордогу 

коргоолордун саны, 

соттордогу 

мониторщиктер 

Жапа чеккен 
адамдардын 

укуктары корголду 

жана калыбына 

келтирилди 

Офистин жана 
өнөктөрдүн 

бюджетинин чегинде 

PRI, Акыйкатчы 
Институту, Улуттук 

превентивдик 

механизми 



45 

 

Милдет 1.5.2. Сот адилеттигин камсыз кылуу маселелери боюнча укук коргоо органдарынын жана сот корпусунун дараметин жогорулатуу. 

Иш-чаралар Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
1.5.2.1. Укук коргоо органдарынын жана сот 

корпусунун кызматчыларын калыс сот 
адилеттигин камсыз кылууга окутуу. 

Жыл бою. Оштогу офис жана 

багыты боюнча 
кызматкерлер 

3 Нускамалар 

(Башкы 
прокуратура, ИИМ, 

ГКНБ), судьялар 

үчүн 1 Нускама, 

судьялардын, 
тергөөчүлөрдүн, 

ИДН ичинен 30 

тренер, өз укуктарын 

коргоо боюнча 3 
тренер, радио- жана 

ТВ-тренингдер. 

Укук коргоо 

органдарынын 
жана сот 

корпусунун 

кызматчыларын 

дарамети 
жогорулады жана 

калыс сот 

адилеттиги камсыз 

кылынууда. 

Офистин жана 

өнөктөрдүн 
бюджетинин чегинде 

PRI, Акыйкатчы 

Институту, Улуттук 
превентивдик 

механизми 

Стратегиялык максат 2.1. 

 

«Натыйжа алууга жана адам ресурстарын башкарууга багытталган уюмду башкаруу тутумун иштеп чыгуу 

жана ишке киргизүү». 

Жетүү индикаторлору 
- кызматчылардын 100 пайызы 
тейлөө сапатынын ишке киргизилген 
тутумуна ылайык иштейт; 

- иштерди аткаруу стандарттары 
иштелип чыкты жана 

кызматчылардын ишин баалоо 

тутуму киргизилди; 

- СП жүзөгө ашыруу жөнүндө 3 

мониторинг отчету; 

- натыйжаларга мониторинг 

жүргүзүү жана 

жетишкендиктерди баалоо тутуму 

иштелип чыкты жана киргизилди; 

- сапаттуу аналитикалык жана 

маалыматтык материалдардын 

даярдалышын камсыз кылган 

тутуму иштелип чыкты жана 

киргизилди; 

- электрондук иш кагаздарын 

жүргүзүү жана негизги бизнес-

процесстерди автоматташтыруу 

ишке киргизилди. 
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Милдет 2.1.1. Бенефициарлар жана кардарлар үчүн иштерди жана тейлөөлөрдү аткаруунун стандарттарын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү. 
 

Иш-чаралар Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
2.1.1.1. Уюмдун тейлөөлөрүнүн стандарттарын 
жана сапаттык талаптарын иштеп чыгуу. 

Март 2018 Төрага, багыттар 
боюнча жетекчилер 

Стандарттар жана 
сапаттык талаптар 

Жалпы талаптар 
иштелип чыкты 

Талап кылынбайт Башкармалыктын 
мүчөлөрү, 

эксперттер 

2.1.1.2. Уюмдун тейлөөлөрүнө талдоо 

жүргүзүү, бенефициарлар жана кардарлар үчүн 

тейлөөлөрдүн тизмесин аныктоо. 

Май 2018 Төрага, багыттар 

боюнча жетекчилер 

Бенефициарлар жана 

кардарлар үчүн 

тейлөөлөрдүн 

тизмеси 

Уюмдун 

тейлөөлөрүнүн 

тизмеси бар 

Талап кылынбайт Башкармалыктын 

мүчөлөрү, 

эксперттер 

2.1.1.3. СПны жүзөгө ашыруу жөнүндө 

отчеттун форматын даярдоо. 

Апрель 2018 Төрага, багыттар 

боюнча жетекчилер 
Отчеттун форматы Отчеттуулукту 

системалаштыруу 

Талап кылынбайт Башкармалыктын 

мүчөлөрү, 
эксперттер 

2.1.1.4. Кызматчылардын ишинин 
натыйжалуулугун баалоо инструменттерин 

иштеп чыгуу жана киргизүү. 

Август 2018  Төрага, багыттар 
боюнча жетекчилер 

Баалоо 
инструменттери 

Баалоо 
инструменттери 

иштелип чыкты 

Талап кылынбайт Башкармалыктын 
мүчөлөрү, 

эксперттер 

2.1.1.5. Электрондук иш кагаздарын 

жүргүзүүнү жана негизги бизнес-процесстерди 

автоматташтырууну иштеп чыгуу жана 

киргизүү. 

Апрель 2018 Төрага, багыттар 

боюнча жетекчилер, 

офис-менеджер 

Электрондук иш 

кагаздарын 

жүргүзүү 

Уюмдун иши 

жакшыртылды 
Уюмдун бюджетинин 

чегинде 

Башкармалыктын 

мүчөлөрү, 

эксперттер 

Милдет 2.1.2. Уюмдун натыйжага жетүү иш-аракеттерине жана персоналдын ишинин натыйжаларына мониторингдин ички системасын иштеп чыгуу 

жана ишке киргизүү. 

Иш-чаралар Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
2.1.2.1. Кызматчылардын ишин баалоо 
системасын ишке киргизүү. 

Ноябрь 2018 Төрага, багыты 
боюнча жетекчилер 

Кызматчынын ишин 
баалоо системасы 

жөнүндө документ 

Баалоо 
жүргүзүүнүн 

сапаты 

жогорулады 

Талап кылынбайт Башкармалыктын 
мүчөлөрү, 

эксперттер 

2.1.2.2. Маалыматтарды чогултуу жана сактоо 

боюнча нускаманы иштеп чыгуу. 

 Төрага, багыты 

боюнча жетекчилер 
Нускама Маалыматтарды 

чогултуу жана 

сактоо сапаты 
жогорулады 

Талап кылынбайт Башкармалыктын 

мүчөлөрү, 

эксперттер 

Милдет 2.1.3. Адам ресурстарын башкаруу системасын ишке киргизүү, башкаруучу курамдын жана кызматчылардын дараметин жогорулатууну 

камсыз кылуу. 
 

Иш-чаралар Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
2.1.3.1. Кызыкчылыктардын кагылышуусун 

жөнгө салуу боюнча саясатты иштеп бүтүрүү. 

Апрель 2018 Төрага, багыттар 

боюнча жетекчилер 

Саясат  Уюмдун бюджетинин 

чегинде 

Башкармалыктын 

мүчөлөрү, 

эксперттер 

2.1.3.2. Уюмдун этика кодексин иштеп бүтүрүү. Март 2018 Төрага, багыттар 

боюнча жетекчилер 
Этика кодекси Этика 

принциптерин 
сактоо 

Уюмдун бюджетинин 

чегинде 

Башкармалыктын 

мүчөлөрү, 
эксперттер 
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2.1.3.3. Кызматчылардын талаптарын баалоо 
жана 3 жылга окутуу программаны иштеп 

чыгуу. 

Май 2018 Төрага, багыттар 
боюнча жетекчилер 

Баалоо жана 
программа боюнча 

отчет 

Кызматчынын 
ишинин 

натыйжалуулугу 

жогорулады. 

Уюмдун бюджетинин 
чегинде 

Башкармалыктын 
мүчөлөрү, 

эксперттер 

2.1.3.4. Персоналды жалдоо жана ишин баалоо 

процедураларын иштеп чыгуу. 

Апрель 2018 Төрага, багыттар 

боюнча жетекчилер 
Персоналды жалдоо 

процедуралары 
боюнча нускама 

Критерийлер 

иштелип чыкты 
жана персоналдын 

сапаты жакшырды 

Уюмдун бюджетинин 

чегинде 

Башкармалыктын 

мүчөлөрү, 
эксперттер 

2.1.3.5. Окутуу планына ылайык окутууну 

өткөрүү. 

Жыл бою.  Төрага, багыттар 

боюнча жетекчилер, 

ПР-менеджер 

Отчет, программа, 

таратуучу 

материалдар 

Уюмдун 

мүчөлөрүнүн 

дарамети 

жогорулады 

Уюмдун бюджетинин 

чегинде 

Башкармалыктын 

мүчөлөрү, 

эксперттер 

Стратегиялык максат 2.2.  

 

«Уюмдун таанылмалдуулугун жана кызыкдар тараптарды уюмдун ишмердигине киргизүүнү жогорулатуу». 

Жетүү индикаторлору 

- коммуникациялык стратегия жана 

медиа план; 

- кеңири коом үчүн жылдык отчет; 

- өнөктөрдүн тизмеси 20% 

көбөйтүлдү; 

- өнөктөр менен биргелешкен иш-

чаралар; 

- эл аралык жана улуттук 

түйүндөрүндө мүчөлүк; 

- веб-сайт, жылына 30 000 кирүү; 

- Фейсбук социалдык түйүнүндөгү 

расмий бети; 

- массалык маалымат 

каражаттарында уюмдун ишинин 

натыйжасына жооп берүүлөрдүн 

жана шилтемелердин саны; 

- уюмдун проблематикасын алдыга 

жылдыруучу басылмалардын саны. 

Милдет 2.2.1. Кызыкдар адамдарды жана өз бенефициарларды маалымдоо жана уюмдун ишмердигине катыштыруу боюнча иштерди күчөтүү. 

Иш-чаралар  Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
2.2.1.1. Коммуникациялык стратегияны жана 
медиа планды иштеп чыгуу жана ишке 

киргизүү. 

Март 2018 ПР-адис, багыттар 
боюнча 

кызматкерлер 

ПР-стратегия жана 
медиа план 

Уюмдун 
таанымалдуулугу 

жогорулады 

Талап кылынбайт Башкармалыктын 
мүчөлөрү, 

эксперттер, 

өнөктөр 

2.2.1.2. Кеңири коом үчүн жылдык отчетту Декабрь 2018 ПР-адис, багыттар Отчет Уюмдун Бюджеттин чегинде Башкармалыктын 
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жарыялоо. 
Өнөктөр менен бирге иш-чараларды өткөрүү. 

 
Жыл бою. 

боюнча 
кызматкерлер 

таанымалдуулугу 
жогорулады 

мүчөлөрү, 
эксперттер, 

өнөктөр 

2.2.1.3. Жаңы өнөктөрдү тартуу. Жыл бою. Багыттар боюнча 

кызматкерлер 

Өнөктөрдүн 

базасы, 

меморандумдар 

Өнөктөштүк 5 % 

күчөтүлдү 

Талап кылынбайт Башкармалыктын 

мүчөлөрү, 

эксперттер, 
өнөктөр 

2.2.1.4. Уюмдун эл аралык жана улуттук 
түйүндөрүндө катышуусун камсыз кылуу. 

Жыл бою. ПР-адис, багыттар 
боюнча 

кызматкерлер 

Меморандумдарга 
кол коюлду 

Эл аралык жана 
улуттук деңгээлдеги 

мүчөлүк кеңейтилди. 

ПР эмгек акысы Башкармалыктын 
мүчөлөрү, 

эксперттер, 

өнөктөр 

2.2.1.5. Сайттын навигациясын жакшыртуу, 

офис тарабынан кайтарым байланыштын жана 

модерациялоонун кошумча функциясын 
киргизүү. 

Жыл бою. ПР-адис, багыттар 

боюнча 

кызматкерлер 

Скриншоттор Уюмдун 

таанымалдуулугу 

10% жогорулады 

ПР эмгек акысы Башкармалыктын 

мүчөлөрү, 

эксперттер, 
өнөктөр 

2.2.1.6. Өнөктөрдүн жана бенефициарлардын 
маалыматтык базасын түзүү, Фейсбук боюнча 

суроо-талаптарды түз жөнөтүү. 

Жыл бою. ПР-адис, багыттар 
боюнча 

кызматкерлер 

Скриншоттор Уюмдун 
таанымалдуулугу 

жогорулады 

ПР эмгек акысы Башкармалыктын 
мүчөлөрү, 

эксперттер, 

өнөктөр 

2.2.1.7. Массалык маалымат каражаттарында 

уюмдун ишинин натыйжасына жооп 

берүүлөрдүн жана шилтемелердин санына 
мониторинг жүргүзүү. 

Жыл бою. ПР-адис, багыттар 

боюнча 

кызматкерлер 

Мониторинг 

боюнча отчеттор 

Уюмдун 

таанымалдуулугу 

жогорулады 

ПР эмгек акысы Башкармалыктын 

мүчөлөрү, 

эксперттер, 
өнөктөр 

2.2.1.8. Медиа аркылуу уюмдун 
проблематикасы жана ишмердиги жөнүндө 

туруктуу түрдө маалымдап туруу. 

Жыл бою. ПР-адис, багыттар 
боюнча 

кызматкерлер 

Мониторинг 
боюнча отчеттор 

Уюмдун 
таанымалдуулугу 

жогорулады 

ПР эмгек акысы Башкармалыктын 
мүчөлөрү, 

эксперттер, 

өнөктөр 

Милдет 2.2.2. ИКТ-технологияларды кошкондо,кызыкдар тараптар менен уюмдун коммуникациялык байланыштарын жакшыртуу. 

 

Иш-чаралар  Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
2.2.2.1. Өнөктөрдүн базасын түзүү жана PR үчүн 

жооптуу кызматчыны дайындоо. 

Март 2018 Офис-менеджер, 

багыттар боюнча 
кызматкерлер  

Өнөктөрдүн, 

массалык 
маалымат 

каражаттарынын, 

мамлекеттик 

органдардын ж.б. 
базасы, 

кызматчыны 

дайындоо жөнүндө 

буйрук  

Өнөктөрдүн базасы 

категориялар 
боюнча түзүлдү 

Талап кылынбайт Башкармалыктын 

мүчөлөрү, 
эксперттер, 

өнөктөр 

2.2.2.2. Уюмдун ишмердиги жөнүндө 

маалыматтарды таратууну жөнгө салуу. 

Март 2018 Офис-менеджер, ПР- 

менеджер, 

Таратуу үчүн 

автоматташтырылг

Натыйжалуу таратуу Талап кылынбайт Башкармалыктын 

мүчөлөрү, 
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кызматкерлер ан база түзүлдү эксперттер, 
өнөктөр 

2.2.2.3. Коммуникацияны жакшыртуу үчүн 

ИКТ-инструменттерин колдонуу. 

Март-апрель 2018 IT-адис, офис-

менеджер, 

кызматкерлер 

Таратуу үчүн 

автоматташтырылг

ан база түзүлдү 

Коммуникациялар 

автоматташтырылды 

IT-адистин эмгек 

акысы 

Башкармалыктын 

мүчөлөрү, 

эксперттер, 

өнөктөр 

Милдет 2.2.3. Уюмдун мүчөлөрү, волонтерлору жана аймактык өнөктөрү менен иштин натыйжалуулугун жана туруктуулугун жогорулатуу. 

 

Иш-чаралар  Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
2.2.3.1. БДКнын ардактуу мүчөлөрүнүн 
статусун, милдеттерин аныктоо. 

Май 2018 Төрага, багыттар 
боюнча жетекчилер 

Жобо Ардактуу мүчөлөр 
БДКнын өнүгүүсүнө 

жардам беришет 

Талап кылынбайт Башкармалыктын 
мүчөлөрү, 

ардактуу мүчөлөр, 

эксперттер 

2.2.3.2. Уюмдун мүчөлүгү боюнча саясатты 

иштеп чыгуу жана киргизүү. 

Май 2018 Төрага, багыттар 

боюнча жетекчилер 
Саясат Мүчөлөр БДКнын 

өнүгүүсүнө жардам 

беришет 

Талап кылынбайт Башкармалыктын 

мүчөлөрү, 

ардактуу мүчөлөр, 
эксперттер 

2.2.3.3. Башкаруучу курамды жана персоналды 

өнөктөр жана бенефициарлар менен иш 

жүргүзүүгө окутуу.  

Жыл бою. Төрага, багыттар 

боюнча жетекчилер 

Отчет Иштин сапаты 

жакшырды 

Программаларга 

ылайык 

Өнөктөр, донорлор 

2.2.3.4. Жаш активисттердин санынын ичинен 

100 волонтерду тартуу. 

Жыл бою. Төрага, багыттар 

боюнча жетекчилер 
Волонтерлордун 

маалыматтык 

базасы 

Волонтердук 

кыймыл күчөтүлдү 

Талап кылынбайт Өнөктөр, 

ЖОЖдор, 

мектептер 

2.2.3.5. Кызматчыларды тандоо, БДКнын адам 

ресурстарына дем берүү боюнча натыйжалуу 

системаны жана саясатты иштеп чыгуу жана 
киргизүү. 

Жыл бою. Төрага, багыттар 

боюнча жетекчилер 
Саясат  Кадрларды тандоо 

сапаты жакшырды 

Талап кылынбайт Башкармалыктын 

мүчөлөрү, 

ардактуу мүчөлөр, 
эксперттер 

2.2.3.6. Уюмдун жана уюмдун мүчөлөрүнүн 
коопсуздук саясатын иштеп чыгуу жана анын 

жүзөгө ашырылышын камсыз кылуу. 

Жыл бою. Төрага, багыттар 
боюнча жетекчилер 

Отчет Коопсуздук камсыз 
кылынды 

Бюджетке ылайык Фрондайн. FIDH 

Стратегиялык максат 2.3.  

 

«Болгон ресурстарды башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана уюмдун финансылык 

туруктуулугун камсыз кылуу». 

Жетүү индикаторлору 

- финансылык менеджмент 

чөйрөсүндө кызматчынын 

дарамети жогорулады; 

- ресурстарды тартуу боюнча 

фандрайзинг план иштелип чыкты 

жана киргизилди; 

- аз дегенде -- сомдун тартылышы 

камсыз кылынды; 

- ар түрдүү механизмдер аркылуу 
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киреше берүүчү ишмердүүлүк 30% 

көлөмүндө киргизилди. 

Милдет 2.3.1. Уюмдун фандрайзинг планын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу. 

 

Иш-чаралар  Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
2.3.1.1. Финансылык менеджмент чөйрөсүндө 

кызматчынын дараметин жогорулатуу. 

Апрель 2018 Багыттар боюнча 

кызматкерлер 
Отчет Финансылык 

менеджмент боюнча 

иш жакшыртылды 

Талап кылынбайт FIDH, Платформа, 

Сaritas France, 

Борбордук 
Азиянын 

Мониторинг 

миссиясы, 

эксперттер 

2.3.1.2. Ресурстарды тартуу боюнча 

фандрайзинг планын иштеп чыгуу. 

Июнь 2018 Бухгалтер, команда План План иштелип 

чыкты 

Талап кылынбайт  

2.3.1.3. Ресурстарды тартуу боюнча 3 суроо-

талапты даярдоо.  

Июль-октябрь 2018 Багыттар боюнча 

кызматкерлер 

3 долбоор 3 долбоор иштелип 

чыкты 

Талап кылынбайт  эксперттер 

Милдет 2.3.2. Акы төлөнүүчү тейлөөлөрдү көрсөтүүнү жана киреше берүүчү ишмердүүлүктү ишке киргизүүнүн эсебинен уюм тарабынан киреше алууну 

камсыз кылуу. 

 

Иш-чаралар  Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
2.3.2.1. Уюмдун акы төлөнүүчү тейлөөлөрдүн 

тизмесин жана баалардын прейскурантын 
иштеп чыгуу жана бекитүү. 

2018-жылдын 

майына чейин 

Багыттар боюнча 

кызматкерлер 
Тейлөөлөрдүн 

тизмеси жана 
баалардын 

прейскуранты 

Киреше алуу, өзүн-

өзү каржылоо 

Талап кылынбайт Эксперттер 

2.3.2.2. ИКТ, социалдык түйүндөр, массалык 

маалымат каражаттары аркылуу кардарлардын 

арасында акы төлөнүүчү тейлөөлөрдүн 

таратылышын уюштуруу. 

Жыл бою. Багыттар боюнча 

кызматкерлер, 

бухгалтер  

Жарнама 

кулактандыруулар, 

таратуунун 

маалыматтык 
базасы 

Потенциалдуу 

кардарларды 

маалымдоо 

Талап кылынбайт  

2.3.2.3. Ачык 3 презентацияны жана мастер-
классты бекер өткөрүү жана аларды сайтта 

жайгаштыруу. 

Жыл бою.  Багыттар боюнча 
кызматкерлер 

Потенциалдуу 
кардарлардын 

маалыматтык 

базасы, мастер- 

класстардын 
модулдары 

Уюмдун 
тейлөөлөрүн 

жактыруу мамилени 

калыптандыруу. 

Жай-орун, 
видеокамера 

 

2.3.2.4. Акы төлөнүүчү 10 семинар, 
акы төлөнүүчү 10 адвокаттык коргоо, 

акы төлөнүүчү 50 консультация өткөрүү. 

 

Жыл бою. Багыттар боюнча 
кызматкерлер 

Кардарлардын 
маалыматтык 

базасы 

Тейлөө 
көрсөткөндүгү үчүн 

уюмга түшкөн 

каражат 

Жай-орун  

Милдет 2.3.3. Болгон ресурстарды башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана финансылык ишмердиктин ачыктыгын камсыз кылуу. 
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Иш-чаралар  Мөөнөтү Жооптуу Индикатор Натыйжа Ресурстар Өнөктөр 
2.3.3.1. Финансылык отчеттуулукка аудит 

жүргүзүү жана натыйжаларды жалпы чогулушта 
көрсөтүү. 

Жыл сайын  Башкы бухгалтер, 

бухгалтер  
Уюмдун 

финансылык 
кыймылын жалпы 

жонунан текшерүү 

Аудиттин 

корутундусу, 
каталарды жоюу, иш 

жакшыртылды, 

каражаттар 

тартылды 

1 500 доллар Эксперттер  

2.3.3.2. «1С-бухгалтерия» программаны 

модернизациялоо. 

Жыл бою. Башкы бухгалтер, 

бухгалтер  
Жаңылануу жана 

системалаштыруу 

Долбоорлор жана 

жалпы жонунан уюм 
боюнча финансылык 

отчеттор, 

маалыматтык база 

(архив)  

Эмгек акы, 1С 

программалардын 
айлык абонеттик 

акысы 

Эксперттер  

2.3.3.3. Финансылык ресурстардын 

божомолдорун даярдоо (келечектеги чыгымдар 
жана кирешелер).  

Жыл бою. Ай сайын. Башкы бухгалтер План  Финансылык 

туруктуулук 

Талап кылынбайт  Эксперттер 

 


