
ДОЛБООР
"ДаткАйым - Гендердик теңчиликке жаңыча 
жетишүү" долбоорунун негизги максаты - 
билим берүү, массалык маалымат каражаттар 
чөйрөсүндөгү гендердик жана социалдык 
дискриминацияны пропагандалоону жоюу 
аркылуу, ошондой эле 5- Туруктуу өнүгүү 
максатына ылайык гендердик 
дискриминацияга натыйжалуу жана жемиштүү 
таасир этүү аркылуу коомдо терең тамырын 
жайган патриархалдык жүрүм-турумдун 
өзгөрүүсүнө көмөктөшүү.

Долбоор мамлекеттик органдарды, жарандык 
коомдук уюмдарды, билим берүү уюмдарын, 
массалык маалымат каражаттарын гендердик 
теңчиликти жайылтууда колдоого жана 
гендердик басмырлоону алдын алууга, коомдун 
бардык деңгээлинде гендердик позитивдүү 
маалыматтарды жайылтууга багытталган.

ДаткАйым долбоору 2019-2022-жылдары 36 ай 
аралыгында “Социалдык технологиялар 
агенттиги” коомдук уюму (Кыргыз 
Республикасы) жана “Данило Долчи” 
чыгармачыл өнүктүрүү борбору (Италия)  
тарабынан Европа Биримдигинин каржылык 
колдоосу менен ишке ашырылат. 
(Демократияны жана адам укуктарын 
колдоонун Европалык инструменти – 
2018-2019-жылдары Кыргызстанды колдоонун 
мамлекеттик программасы).

АРТЫКЧЫЛЫКТУУ 
БАГЫТТАР

Стереотиптерден эркин Билим берүү
Стандарттарды жана окуу-усулдук 
комплекстерди гендердик жана 
дискриминацияга каршы экспертизадан 
өткөрүүгө колдоо көрсөтүү жана Кыргыз 
Республикасынын билим берүү 
кызматкерлеринин гендердик 
компетенттүүлүгүн жогорулатуу. 

Гендердик сезимтал ММК стандарттары
Кыргызстанда гендердик сезимтал 
журналистиканын стандарттарын иштеп 
чыгууга жана жайылтууга көмөктөшүү, жогорку 
окуу жайларга журналистика боюнча адистерди 
даярдоодо бул стандарттарды колдонуу боюнча 
усулдук колдоо көрсөтүү, массалык маалымат 
каражаттары, гендердик эксперттер жана 
бейөкмөт уюмдардын ортосундагы 
кызматташтыкты жакшыртуу.

Гендердик саясатты ишке ашыруу боюнча 
кызматташуу
Гендердик маселелер боюнча жооптуу 
министрликтердин, ведомстволордун, 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын адистеринин потенциалын 
жогорулатуу жана, гендердик күн тартибин 
илгерилетүү максатында мамлекеттик органдар 
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары менен натыйжалуу өз ара 
аракеттенүү үчүн жарандык коомдук 
уюмдардын потенциалын чыңдоо аркылуу 
улуттук жана жергиликтүү деңгээлде гендердик 
басмырлоону жана зомбулукту алдын алуу,  ага 
таасир этүү боюнча ведомстволор аралык 
кызматташууну колдоо.

ПРОДУКТТАР ЖАНА 
ЖЫЙЫНТЫКТАР

Долбоордун артыкчылыктуу багыттары 
боюнча гендердик изилдөөлөр жана 
аналитикалык серептер

Артыкчылыктуу багыттардын алкагында 
гендердик маселелерди жөнгө салуучу 
ченемдик укуктук документтер 

Долбоордун максаттуу топтору үчүн 
кыргыз жана орус тилдеринде 
методикалык колдонмолор, окуу 
куралдары

Кыргыз жана орус тилдериндеги 
тренингдик модулдар, окутуучу курстар, 
анын ичинде онлайн форматта 

Кыргыз жана орус тилдеринде 
видеороликтер, маалымат жана билим 
берүүчү материалдар, маалыматтык 
кампаниялар жана акциялар

Бардык деңгээлде натыйжаларды 
жайылтуу жана максаттуу топторду 
тартуу боюнча иш-чаралар



ДаткАйым – Гендердик 
теңчиликке жаңыча жетишүү

Өнөктөштөр

Долбоор мамлекеттик органдар менен 
кызматташтыкта ишке ашырылууда:

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана 
социалдык өнүктүрүү министрлиги

Кыргыз Республикасынын Билим берүү 
жана илим министрлиги

Кыргыз Республикасынын Маданият, 
маалымат жана туризм министрлиги

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу Жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу иштери жана этностор аралык 
мамилелер боюнча мамлекеттик 

агенттик

Кыргыз Республикасынын Дин иштери 
боюнча мамлекеттик комиссиясы

www.hero-datkayim.kg

“Данило Долчи” чыгармачыл 
өнүктүрүү борбору
www.danilodolci.org
Альберто Биондо 
alberto.biondo@danilodolci.org

Социалдык технологиялар 
агенттиги
Исланбекова Бактыгуль
her0datkaiym@gmail.com
Тел: +996772717426

Бул басылма Европа Биримдигинин колдоосу менен басылып 
чыгарылган. Басылманын мазмуну Данило Дольчи ЧӨБ жана 
Социалдык технологиялар агенттиги КУ гана жоопкерчилигинде 
жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбашы мүмкүн.


