
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Бул басылманын мазмуну Европа Биримдигинин көз карашын 
чагылдырбайт.

Европа Биримдиги 27 мүчө-мамлекеттердин алдыңкы 
жетишкендиктерин, ресурстарын жана өз элинин тагдырын 
бириктирип турат. 60 жыл аралыгында биргелешкен 
күч-аракеттер менен туруктуулук чөлкөмүн, демократия жана 
туруктуу өнүгүүнү камсыздап, маданий көп түрдүүлүктү, жеке 
эркиндиктерди жана сабырдуулук шарттарын түзө алды.
Европа Биримдигинин чегинен сырткары жайгашкан өлкөлөрдүн 
жана элдердин  жетишкендиктерин жана баалуулуктарын 
бириктүүрүүгө жана жайылтууга умтулат.

1.   Изилдөө жүргүзүү: сөз эркиндиги жана өз пикирин 
билдирүүнүн деңгээлин, долбоорго кирген аймактардагы 
аярлуу топтордун актуалдуу маселелерин табуу жана 
аныктоо.

2.   Сөз эркиндигине болгон укуктарды жана өз пикирин 
билдирүү боюнча жергиликтүү жана мамлекеттик 
органдардын массалык маалымат каражаттары (ММКры), 
коомдук кеңештер жана жарандык активисттер менен өз 
ара аракеттенүүсүн ишке ашыруу.

3.   Журналисттер үчүн жергиликтүү жана улуттук 
деңгээлдерде конкурстарды өткөрүү.

4.   Сөз эркиндигин колдоо жана жарандык коомчулуктун 
көйгөйлөрүн ыкчам чечүү боюнча Акыйкатчынын, 
юристердин, эксперттердин жана адам укуктары боюнча 
адистердин онлайн-консультацияларын социалдык 
баракчалар аркылуу чагылдыруу.

5.   Бардык жарандар өз кайрылууларын жөнөтө ала турган 
платформа катары социалдык тармактарды пайдалануу.

6.   Адам укуктары жана медиа чөйрөсү боюнча, долбоорго 
кирген топтордун потенциалын жогорулатуу.

7.   Чакан гранттык программа аркылуу жарандардын 
укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого, сөз эркиндиги 
жана өз пикирин билдирүүсүн ишке ашырууга багытталган 
иш-чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу.

8.   Билим алмашуу жана маалымдуулукту жогорулатуу: адам 
укуктарын коргоо боюнча окуу куралдарын, колдонмолорду, 
маалыматтык брошюраларды, видео роликтерди жана 
башка басылмаларды иштеп чыгуу.

9.   Коомдук кеӊештердин көчмө жыйындарын, форумдарды, 
тренингдерди, конференцияларды өткөрүү.

Ханс Борн, 
Долбоордун жетекчиси
Эл.почта: hans.born@gsi-projects.eu
Германия, Бонн, 53175, Langer Grabenweg 68

Светлана Баштовенко, 
Улуттук башкы координатор
Эл. почта: kyrgyzstan.rce@gmail.com
Кыргызстан, Бишкек, 720000, Чүй проспекти 162, офис 27

Бүбүсара Алдакулова, 
Долбоордун аймактык өкүлү 
Телефон: +996 (550) 899907
Эл. почта: coordinator.rce.kg@gmail.com

Байланыш маалыматтары

Долбоорду ишке ашырышат
Густав Штреземанн атындагы институту (Германия), 
«Карылардын ресурстук борбору» (Кыргызстан), 
Pro NGO! e.V. (Германия), жана
«XXI мууну» (Кыргызстан) өнөктөштүгү аркылуу ишке ашырылат.

Кошумча билдирүүлөр 

 
Долбоор Европа Биримдиги 
тарабынан каржыланат

АЧЫК КООМЧУЛУК - 

АЧЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРЫ

ЕВРОПА БИРИМДИГИНИН ПРОГРАММАСЫ
"Демократия жана адам укуктары жаатындагы Европалык каражат"

Коомдук кеңештер, көз карандысыз жарандык активисттер, 
жергиликтүү жана улуттук деңгээлдеги массалык маалымат 
каражаттарынын өкүлдөрү. Долбоор тараптардын биргеликте 
пикир алышуусуна, адам укуктары жана медиа чөйрөсүндө 
билимин жогорулатууга багытталган.
Долбоор жарандардын жана массалык маалымат каражаттары 
өкүлдөрүнүн өз жамаатындагы курч маселелерин биргеликте 
чечүүсүнө, баардык денгээлдеги бийлик органдарынын 
отчетуулугу боюнча маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзөт.

Долбоордун негизги катышуучулары

 

Сөз эркиндигин жана өз пикирин билдирүүнү илгерилетүү 
аркылуу адам укуктарын коргоо. Долбоор эркин ой-пикир жана 
маалымат алмашууга, ошондой эле жарандардын маселелерин 
угууга жана чечүүгө өбөлгө түзөт.
Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү: 2019 ноябрь айынан – 2021 
октябрь айына чейин.

Долбоордун максаты

Долбоордун негизги иш-чаралары

  

Вебсайт: www.gsi-bonn.de
www.gsi-projects.eu
https://www.facebook.com/923324101176608/
posts/1624115887764089



 
 
 
 
 
 
 

Цели проекта

Основные участники проекта

Основные мероприятия проекта 

Общественные советы, независимые гражданские 
активисты, представители средств массовой информации 
на местном и национальном уровнях. Проект направлен 
на объединение этих сторон, построение диалога, 
повышение знаний в сфере прав человека и медиа.
Проект также позволит гражданам и представителям 
средств массовой информации совместно решать 
наиболее острые вопросы своего сообщества, улучшит 
доступ к информации и подотчетность органов власти на 
всех уровнях.

Защита прав человека через продвижение свободы слова 
и мнений. Проект будет способствовать свободному 
обмену идеями, мнениями и информацией, а также даст 
возможность услышать и открыто решать проблемные 
вопросы граждан.
Сроки реализации: ноябрь 2019 г. – октябрь 2021 г.

1.   Проведение исследования: определение и выявление 
уровня свободы слова и выражения мнения наиболее 
актуальных проблем уязвимых групп в целевых 
регионах. 

2.   Реализация права на свободу слова и выражения 
мнений через взаимодействие местных и 
государственных органов со СМИ, общественных 
советов, активистов гражданского общества.

3.   Проведение конкурсов для журналистов на местном и 
национальном уровнях.

4.   Освещение наиболее актуальных проблем и вопросов 
граждан через прямые трансляции (онлайн эфиры) с 
участием Омбудсмена, юристов и других профильных 
специалистов.

5.   Использование социальных сетей в качестве 
платформы, на которую все граждане смогут 
направлять свои обращения.

6.   Повышение потенциала целевых групп проекта в 
области прав человека и СМИ.

7.   Разработка и реализация кампании, направленной на 
защиту прав и интересов граждан, реализацию 
свободы слова и выражения мнений через программу 
мини-грантов.

8.   Обмен знаниями и повышение информированности: 
разработка учебных пособий, руководств по защите 
прав человека, информационных брошюр, видео- 
роликов и других публикаций.

9.   Проведение выездных заседаний общественных 
советов, форумов, тренингов, конференций.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОГРАММА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
«Европейский Инструмент в области Демократии и Прав Человека»

ОТКРЫТЫЕ СООБЩЕСТВА – 
ОТКРЫТЫЕ СМИ

Содержание данной публикации не отражает точку зрения 
Европейского Союза.

Европейский Союз включает в себя 27 государств-членов, 
объединивших свои передовые достижения, ресурсы и судьбы 
своих народов. За 60 лет, совместными усилиями, им удалось 
создать зону стабильности, демократии и устойчивого развития, 
сохранив при этом культурное многообразие, личные свободы и 
атмосферу терпимости.
Европейский Союз неуклонно стремится передавать и приобщать 
к своим достижениям и ценностям страны и народы, находящиеся 
за его пределами.

 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 

Контакты
Ханс Борн, 
Международный координатор проекта
Эл.почта: hans.born@gsi-projects.eu
Германия, Бонн, 53175, Langer Grabenweg 68

Светлана Баштовенко,
Национальный координатор проекта
Эл.почта: kyrgyzstan.rce@gmail.com
Кыргызстан, Бишкек, 720000, Проспект Чуй 162, офис 27

Бүбүсара Алдакулова,
Региональный менеджер проекта
Эл.почта: coordinator.rce.kg@gmail.com
Телефон: +996 (550) 899907

Вебсайт: www.gsi-bonn.de
     www.gsi-projects.eu
     https://www.facebook.com/923324101176608/
     posts/1624115887764089

Для дополнительной информации 

Проект реализуют
Институт им. Густава Штреземанна (Германия) 
в партнерстве с 
ОО «Ресурсный центр для пожилых» Кыргызстан), 
Pro NGO! e.V. (Германия) и 
ОФ «Поколение XXI» (Кыргызстан).


