




КОЛДОНМО

Жарандык коом
уюмдарынын ресурстары:
ресурстарды тартуунун 
заманбап ыкмалары жана 
формалары



УДК 323/324
ББК 66.3(2)
Ж 34 

Бул колдонмо Германия эл аралык кызматташтык коому-
нун (GIZ) «Жарандык коомду колдоо фонду» долбоорунун 
каржылык колдоосу менен, Кыргыз Республикасынын жа-
рандык коом уюмдарынын омоктуу өнүгүүсүн жогорулатуу 
максатында эксперттердин тобу тарабынан иштелип чыкты. 

Ж 34 Жарандык коом уюмдарынын ресурстары: ресурстар-
ды тартуунун заманбап ыкмалары жана формалары: 
Колдонмо. – Б.: «V.R.S. Company», 2015. – 160 б.

ISBN 978-9967-27-698-7

Ж 0803010200-15  УДК 323/324
 ББК 66.3(2)

ISBN 978-9967-27-698-7

© GIZ «Жарандык коомду колдоо 
фонду» долбоору, 2015



3

Колдонмо «Жарандык коом уюмдарынын ресурстары: 
ресурстарды тартуунун заманбап ыкмалары жана формалары»

Ыраазычылык билдирүү 

Эксперттер тобу көрсөткөн колдоосу үчүн Германия эл ара-
лык кызматташтык коомунун (GIZ) «Жарандык коомду кол-
доо фонду» долбооруна чын дилден терең ыраазычылыгын 
билдирет.

Өзгөчө ыраазычылыкты фонддун кызматкерлерине – атап 
айтканда, анын жетекчиси, тарых илимдеринин доктору 
Филипп Райхмутка жана фонддун адиси Анар Орозобаева-
га, ошондой эле бул Колдонмону даярдоо учурунда берген 
баалуу кеп-кеңештери жана сунуштары үчүн долбоордун 
алкагында өткөрүлгөн «Жарандык коом уюмдарынын ре-
сурстары: ресурстарды тартуунун жаңы ыкмалары жана 
формалары» тренингдеринин бардык катышуучуларына 
билдиргибиз келет.



4

Колдонмо «Жарандык коом уюмдарынын ресурстары: 
ресурстарды тартуунун заманбап ыкмалары жана формалары»

МАЗМУНУ 

КЫСКАРТУУЛАР ...................................................................................6

КИРИШҮҮ ...............................................................................................7

1-БӨЛҮМ.   
РЕСУРСТАРДЫН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА АЛАРДЫ 
МОБИЛИЗАЦИЯЛОО ..........................................................................9
Бөлүмдүн негизги түшүнүктөрү .............................................................9

1.1. Ички жана тышкы ресурстарга мүнөздөмө  
берүү ..................................................................................................10

1.2. ЖКУнын ресурстук дараметин баалоо  
ыкмалары жана куралдары ..................................................15

1.3. Ресурстарды мобилизациялоо ыкмалары  
жана үлгүлөрү ..............................................................................31

1.4. Кыргызстандагы салттуу фандрайзинг  
куралдары ......................................................................................39

Эксперттердин кеңештери ......................................................................43

2-БӨЛҮМ.  
ФАНДРАЙЗИНГДИ ПЛАНДАШТЫРУУ ....................................... 48
Бөлүмдүн негизги түшүнүктөрү ..........................................................48

2.1. Фандрайзинг жана аны пландаштыруу  
жөнүндө ...........................................................................................50

2.2. Фандрайзингдин планын түзүүнүн негизги 
баскычтары ...................................................................................54

2.3. Фандрайзинг куралдары .......................................................70
2.4. Фандрайзингди пландаштыруу кадамдары ...............84



5

Колдонмо «Жарандык коом уюмдарынын ресурстары: 
ресурстарды тартуунун заманбап ыкмалары жана формалары»

2.5. Фандрайзинг процессин башкаруу тутуму 
(системасы) ...................................................................................90

Эксперттердин кеңештери ......................................................................94

3-БӨЛҮМ.  
РЕСУРСТАРДЫ ТАРТУУНУН УЧУРДАГЫ  
ТАЖРЫЙБАСЫ ................................................................................103
Бөлүмдүн негизги түшүнүктөрү ....................................................... 103

3.1.  Интернет – ресурстарды мобилизациялоо  
булагы катарында ................................................................... 105

3.2.  Телефондун жана мобилдик байланыш 
каражаттарынын мүмкүнчүлүктөрү ........................... 113

3.3.  Социалдык тапшырык аркылуу мамлекеттик  
жана муниципалдык ресурстарды алуу 
мүмкүнчүлүгү ............................................................................ 119

Эксперттердин кеңештери ................................................................... 130

КОРУТУНДУ ......................................................................................131

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР  
ЖАНА МААЛЫМАТ БУЛАКТАРЫ ..............................................133

ТИРКЕМЕЛЕР ...................................................................................135
Социалдык программалардын  (долбоорлордун)  
конкурсуна катышуу үчүн документтер ...................................... 135
«ЖКУнун ресурстук дараметин өз алдынча баалоо» 
матрицасы ...................................................................................................... 149



6

Колдонмо «Жарандык коом уюмдарынын ресурстары: 
ресурстарды тартуунун заманбап ыкмалары жана формалары»

КЫСКАРТУУЛАР:

СПА – суу пайдалануучулар ассоциациясы

МСТ –  Мамлекеттик социалдык тапшырык

МСТ жөнүндө КР мыйзамы – «Мамлекеттик социалдык 
тапшырык жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы 

КР – Кыргыз Республикасы

ДМЧА – Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар

КР СӨМ – Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү 
министрлиги 

ЖӨБО – Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 

КР ЭМЖМ – Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция 
жана жаштар министрлиги

КЭУ – Коммерциялык эмес уюм

ЖКУ – Жарандык коом  уюмдары 

ӨЫӨ – Өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрү (мурунку об-
лустук мамлекеттик администрациялар)

ИСКАКБ – Ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн айылдык коом-
дук бирикмеси

СИ – Социалдык ишкердик

GIZ – Германия эл аралык кызматташтык коому

SWOT – Күчтүү жана алсыз жактар, ошондой эле 
мүмкүнчүлүктөр менен коркунучтар

WESA – КР ишкер аялдарын колдоо ассоциациясы



7

Колдонмо «Жарандык коом уюмдарынын ресурстары: 
ресурстарды тартуунун заманбап ыкмалары жана формалары»

Билим алып гана тим болбостон, аны иш жүзүндө пайдалана бил. 
Каалап гана койбостон, аны ишке ашыруу керек.  

Гёте И.

КИРИШҮҮ

Жарандык коом уюмдарына (мындан ары – ЖКУ) арналган 
ресурстарды тартуунун заманбап формалары менен ыкма-
лары жөнүндө ушул Колдонмо жергиликтүү жана эл аралык 
фандрайзинг тажрыйбасын эске алуу менен, коомдук ин-
ституттардын иштеринин теориялык жана практикалык 
материалдарынын негизинде түзүлдү. Китепте ЖКУ соци-
алдык максаттарын орундатып, туруктуу өнүгүшү үчүн ага 
ресурстарды тартуунун негизги куралдары менен ыкмала-
ры көрсөтүлдү.

Практикалык колдонмо ички жана тышкы ресурстарды 
жигердүү пайдалануу менен, уюмдун миссиясын аткаруу 
үчүн дараметин арттырууга аракет кылышкан жарандык 
коомдун учурдагы уюмдарынын өкүлдөрүнө арналат. Ба-
сылма, ошондой эле,  туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу 
маселелерине кызыкдар окурмандардын кеңири чөйрөсүнө 
пайдалуу болушу мүмкүн. 

Китепте Жарандык коом уюмдарынын ресурстук дарамети-
не байланыштуу маселелерди бүтүндөй жана  кеңири кам-
туу каралбайт. 

Колдонмо үч бөлүмдөн турат. Материалдар кыйла 
түшүнүктүүрөөк болуп, оңой өздөштүрүлүшү үчүн ар бир 
бөлүмдүн алдында негизги атоолордун глоссарийи берил-
ген. Теориялык материалдар практикалык мисалдар менен 
айкалышып турат. 
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Колдонмонун биринчи бөлүмүндө окурмандар өз уюму-
нун ресурстук дараметин өз алдынча баалоо куралдарын, 
курчап турган социалдык чөйрө менен болгон өз ара ма-
милелерин мүнөздөө ыкмасы менен таанышат. Ушуну 
менен: биринчиден, өзүнүн ички ресурстарын өнүктүрүүгө 
көбүрөөк көңүл буруп, экинчиден, курчап турган социал-
дык чөйрөдөгү артыкчылыктуу өнөктөштөрдү аныктап, 
үчүнчүдөн, ресурстар жана аларды мобилизациялоо ыкма-
ларын классификациялай алышат. Ошону менен катар, ЖКУ 
өз миссиясын орундатуу жана  кеңейтүү иш-аракетинде бул 
пайдалуу болот.

Экинчи бөлүм фандрайзинг ишмердигин пландаштырууга 
жана фандрайзинг куралдарына арналат. Фандрайзинг ба-
скычтарын иштеп чыгуу боюнча практикалык материал да 
камтылган.  ЖКУнун ишинин багыттарын/артыкчылыктуу 
максаттарын туура белгилеп, фандрайзинг ишинин акыркы 
натыйжаларынын майнаптуулугун эсептеп чыгуу менен, 
кийинки аткарыла  турган бир катар кадамдарды/иш-
аракеттерди пландаштырууга болот. Фандрайзинг процес-
син башкаруу тутуму ресурстардын орундуу пайдаланышын 
камсыз кылган бир катар элементтерден турат.

Үчүнчү бөлүм окурмандарды фандрайзингди өнүктүрүүнүн 
эл аралык тажрыйбасын, анын ар кандай түрлөрүн эске 
алып, ресурстарды тартуунун заманбап ыкмалары менен 
тааныштырып, интернет ресурстары менен мобилдик 
технологияларды пайдалануу маселелерин козгоп өтөт. 
Мындан тышкары, бул бөлүмдө ЖКУнун мамлекеттик жана 
социалдык тапшырыктарга болгон мүмкүнчүлүгү тууралуу 
маалымат берилет. 

Колдонуучулар үчүн ар бир бөлүмдүн соңунда эксперттер-
дин кеңештери жана тиркемелер сунушталат.
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1-БӨЛҮМ.   
РЕСУРСТАРДЫН 
ТҮРЛӨРҮ ЖАНА АЛАРДЫ 
МОБИЛИЗАЦИЯЛОО

БӨЛҮМДҮН НЕГИЗГИ ТҮШҮНҮКТӨРҮ 

Уюмдун ички мүмкүнчүлүктөрүн талдоо – уюмдун ичин-
деги эмгек, убакыт, материалдык, техникалык ресурстардын 
болушу, тандалган стратегиянын уставдык документтерде-
ги максаттарга жана милдеттерге ылайык келиши, колдо 
бар резервдерди пайдалануунун кыйын учурларын, бир топ 
натыйжалуу пайдалануу мүмкүнчүлүгүн аныктоо.

Тышкы чөйрөнү талдоо – уюмдун учурда кандай кырдаал-
да тургандыгы жана уюмдун ресурстук мүмкүнчүлүктөрдү 
тандашына таасир эткен саясий жана экономикалык кыр-
даал, донорлордун, демөөрчүлөрдүн, каржылоочу агент-
тиктердин саясаттары, максаттуу топтордун күтүүлөрү, 
мамлекеттин салык саясаты ж.б.у.с. факторлорду аныктоо. 
Уюмдун тышкы чөйрөсү талданганда, уюмдун тышкы 
мүмкүнчүлүктөрүнүн сандык жана сапаттык чектери такта-
лат.

Диверсификация (жаңы лат. diversificatio – өзгөрүү, көп 
түрдүүлүк; лат. diversus – ар кандай жана facere – жасоо) – 
ЖКУнун ресурстарын жана донорлордун тизмесин кеңейтүү, 
ЖКУнун омоктуулугун камсыз кылуу үчүн көрсөтүлүп жат-
кан кызматтардын жана чыгарылып жаткан азыктардын 
түрлөрүн көбөйтүү.
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Программа – мөөнөтү боюнча чектелген, белгилүү максат-
тарды жана натыйжаларды көздөгөн иш-чара.

Долбоор – көйгөйдү сүрөттөп, аткарыла турган иштердин 
башталгандан аяктаганга чейинки мөөнөттөрүн так бел-
гилеп, атайын бөлүнгөн ресурстарды, пландаштырылган 
натыйжаларды камтып, көйгөйдү майнаптуу чечүү кадамда-
рын ыраатташтырат. 

Ресурстар – долбоорду жүзөгө ашыруу же ишти аткаруу 
үчүн талап кылынган каржы каражаттары, маалымат, ади-
стер, жабдуулар, материалдар, ошондой эле материалдык 
жана материалдык эмес объекттер.

Стейкхолдерлер (кызыкдар тараптар) – (англ. 
stákeholder) ЖКУнун ишмердигине кызыкдар, өз муктаж-
дыктарын жана күтүүлөрүн канааттандырган жеке жак же 
уюм.

1.1. ИЧКИ ЖАНА ТЫШКЫ РЕСУРСТАРДЫН 
МҮНӨЗДӨМӨСҮ

Жарандык коом уюмдарынын ресурстук дарамети – мисси-
яны (долбоорду/программаны) аткарууда талап кылынган 
бардык ресурстардын жыйындысы. Ресурстук дараметке 
кандайдыр бир ишти аткаруу, бенефициарларга (пайда 
көрүүчүлөргө) жардам берүү же кызмат көрсөтүү, ошондой 
эле өнүмдөрдүн (продукт) жаңы түрлөрүн алуу үчүн келе-
чекте тартууга мүмкүн болгон каражаттар жана материал-
дар, алардын максаттык жана сапаттык мүнөздөмөлөрүнүн 
негизинде аларды бириктирүү ыкмалары кирет.

Долбоорду/программаны жүзөгө ашыруу жана коомдук 
уюмду/бирикмени өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү 
баалоо максатында ички жана тышкы ресурстук дараметти 
эске алуу керек, анткени ал мүмкүн болгон ресурс булакта-
рын кеңейтүү жана көбөйтүү багыттарын чагылдырат.
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Уюм/бирикме маанилүү, олут-
туу максатка жетүү үчүн кан-
дайдыр бир социалдык масе-
лени чечүү же максатка жетүү 
үчүн колундагы  белгилүү бир 
ресурстарын жумшайт. Чечиле 
турган маселелердин түрүнө 
жараша ресурстардын белгилүү 
бир түрлөрү тартылып, кол-
донулат. Эгер кандайдыр бир 
ресурстар жетишпей жатса, 
аларды камсыз кылуу же моби-
лизациялоо планын түзүү ке-
рек. Демек, уюмдун зоболосун 
көтөрүп, ички дараметти моби-
лизациялап, тышкы ресурстар 
колдоосуна ээ болуу үчүн сана-
алаштардын, өнөктөштөрдүн, 
демөөрчүлөрдүн, инвестор-
лордун, донорлордун санын 
көбөйтүп, ресурстарды тартуу 
ЖКУнун кошумча максатына 
айланат.

Коомду өнүктүрүү үчүн ре-
сурстарды мобилизациялоо 
жолдорун оптимизациялоо 
максатында ресурстардын кан-
дайдыр бир квалификациясын 
кармануу керек. 

Коомдогу социалдык миссиясын аткаруу максатында ЖКУ-
ну өнүктүрүү жөнүндө сөз болгондо, ресурстардын квалифи-
кациясы төмөнкүдөй негизги түрлөрү боюнча болот: адам, 
каржы, материалдык жана маалыматтык-технологиялык.  
1-таблицаны караңыз. Ресурстардын негизги түрлөрү.
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1-таблица. ЖКУнун ресурстарынын негизги түрлөрү.1

Адам ресурстары
– жүргүзүлүп жаткан иштин натыйжаларына кызыккан 
бардык адамдардын жыйындысы. Саны жана дарамети 
(иш билгилиги, тажрыйбасы, интеллекти, ар дайым өсүп-
өнүгүү жөндөмү) боюнча каралат. Шарттуу түрдө алар 
субъекттер (аракет кылгандар) жана объекттер болуп 
бөлүнүшөт. Мисалы:

Ички Тышкы

• башкармалыктын, 
көзөмөлдөө/байкоо 
кеңешинин мүчөлөрү, 
уюштуруучулар;

• уюмдун мүчөлөрү;
• штаттагы кызматкер-

лер;
• уюмдун адистери менен 

эксперттери.

• КЭУнун бенефициарлары 
(кардарлар, кызматтарды 
керектөөчүлөр);

• ыктыярчылар (волонтер-
лер);

• чакырылган адистер, экс-
перттер;

• мамлекеттик органдардын, 
бизнес тармактын, ЖКУнун, 
жалпыга маалымдоо кара-
жаттарынын (ЖМК) ж.б. 
өкүлдөрү;

• калк жана жамааттар.

1 КЭУнун каржылык сабаттуулугу жол көрсөтмөсү боюнча иштелип чык-
ты. – СПб БОО «Коммерциялык эмес уюмдарды өнүктүрүү борбору», 2012
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Каржы ресурстары

 – уюмдун акча каражаттары. ЖКУнун өзгөчөлүгү каржы 
ресурстарынын максаттуу мүнөзү. Башкача айтканда, 
ЖКУ акча каражаттарын уюштуруучу документтерде ка-
ралган максаттарда гана пайдалана алат. Мисалы:

Ички Тышкы

• жеке ишкердик ишинен 
түшкөн киреше;

• мүчөлүк төгүмдөр;

• баалуу кагаздар боюнча 
үлүштүк кирешелер;

• каржы операцияларынан 
түшкөн пайда (мисалы, 
депозиттер);

• максаттуу капиталдан 
түшкөн киреше жана КР 
мыйзамдары боюнча 
тыюу салынбаган башка 
кирешелер.

• бизнес компаниялардан 
түшкөн акчалай жана ма-
териалдык кайрымдуулук 
каражаттары;

• жеке адамдардан түшкөн 
акчалай жана материал-
дык кайрымдуулук кара-
жаттары;

• эл аралык программа-
лардын, долбоорлордун 
гранттары;

• банктардын насыялары;

• мамлекеттик тапшырык-
тардан алынган каражат-
тар;

• бюджеттик каражаттар 
(субсидиялар, мамлекет-
тик гранттар);

• жеңилдиктер;

КР мыйзамдарында тыюу 
салынбаган башка киреше-
лер
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Материалдык ресурстар

– өнүмдү чыгарууга, кызмат көрсөтүп, иштерди аткаруу-
га мүмкүндүк берген материалдык-буюмдук ресурстар. 
Аларга өндүрүш ишинин бардык буюмдук элементтери 
кирет: жаратылыш материалдары, отун, көмөкчү жабдык-
тар, чийки заттар, жарым фабрикаттар, эмгек куралдары. 
Мисалы:

Ички Тышкы

• имараттар, имарат жай-
лар;

• жер участоктору;

• эмерек;

• жабдуу;

• чийки зат, материалдар;

• даяр өнүм ж.б.;

• инфраструктура (унаа, 
коммуникациялар);

• жаратылыш ресурстары.

Маалыматтык-технологиялык ресурстар

– уюмдун ишин камсыз кылган материалдык эмес актив-
дердин жыйындысы (маалымат, технологиялар, ыкмалар, 
методдор, документтер ж.б.). Мисалы:

Ички Тышкы

• кардарлардын маалымат база-
сы;

• донорлордун маалымат базасы;

• максаттуу топтордун керек-
төөлөрү жөнүндө маалымат;

• өз ара иштешүү тех-
нологиялары;

• максаттык топтор 
менен иштешүү тех-
нологиялары;

Ички Тышкы
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• көйгөйлөр, ыкмалар, майнапту-
улук жана аларды чечүү жолдо-
ру жөнүндө маалымат;

• ишти майнаптуу уюштуруунун 
ички технологиялары.

• ЖКУнун ички жана 
тышкы иш процес-
стерин камсыз кыл-
ган интернеттик 
жана компьютердик 
технологиялар ж.б.;

1.2. ЖКУНУН РЕСУРСТУК ДАРАМЕТИН БААЛОО 
МЕТОДДОРУ ЖАНА КУРАЛДАРЫ

а) ЖКУнун ресурстук дараметин баалоо үчүн SWOT-
талдоо методу

Социалдык миссиянын үстүндө иштеп жаткан коомдук 
уюм/бирикме үчүн эң негизги маселе – ЖКУнун ички 
жана тышкы ресурстарын эсептеп, адам, каржы, мате-
риалдык (өндүрүш) жана маалыматтык-технологиялык 
мүмкүнчүлүктөрүнүн тең салмактуулугун, ошондой эле 



16

Колдонмо «Жарандык коом уюмдарынын ресурстары: 
ресурстарды тартуунун заманбап ыкмалары жана формалары»

бүгүнкү жана келечектеги социалдык жактан баалуулугун  
аныктоо. Мындай мамиле ички мүмкүнчүлүктөр менен со-
циалдык чөйрөдөгү абалды эске алып, ашыкча ресурстардан 
өз маалында арылуу мүмкүнчүлүгүн берет. Эгер аларды 
пайдалануу деңгээли төмөндөп кетсе, долбоорду/програм-
маны жүзөгө ашырып, социалдык миссияны аткаруу үчүн 
керектүү болгон ресурстарды сактап, көбөйтүүгө болот. 

1-схема.  ЖКУнун ресурстук дараметин талдоо баскычтары

1-баскыч – Колдо бар ички жана тышкы ресурстар 
жөнүндө маалымат топтоо

2-баскыч –

Адам да-
раметин 

SWOT-
талдоо

Каржы 
дара-
метин 
SWOT-
талдоо

Матери-
алдык 

дарамет-
ти SWOT-

талдоо

Маалы-
маттык-
техноло-
гиялык 

дарамет-
ти SWOT-

талдоо

3-баскыч –
Коомдук уюмдун/бирикменин ресурстук 
дараметинин майнаптуу колдонулушун 

баалоо

4-баскыч – Фандрайзинг ишин пландаштыруу

Ички жана тышкы ресурстарды тартуу жана орундуу пайда-
лануу процесси учур талабынын маселеси болуп, коомдук 
уюмдун/бирикменин мүчөлөрүнүн, жетекчилеринин олут-
туу мамилесин талап кылат. Коммерциялык эмес тармактын 
ресурстук мүмкүнчүлүктөрү боюнча кырдаалды ар тараптан 
изилдеп, ресурстарды мобилизациялоодо келип чыга турган 
оңтойлуу мүмкүнчүлүктөр менен социалдык-экономикалык 
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жана саясий коркунучтарды баалоо талап кылынат. SWOT-
талдоо куралы менен ресурстарды майнаптуу пайдаланууда 
артыкчылыктуу максаттарды белгилөөгө болот.

 • Талдоо процесси ЖКУнун уставдык милдеттерин аткаруу 
үчүн колдонула турган ички жана тышкы ресурстар туу-
ралуу маалыматты топтоодон башталат. 

 • Андан соң ресурстардын ар бир түрүнө арналган SWOT-
талдоо куралы аркылуу коомдук уюмдун/бирикме-
нин ресурстук дараметинин баштапкы жана акыркы 
мүнөздөмөлөрүн аныктоо сунушталат. Мисалы, уюмдун 
мүчөлөрүн, штаттагы кызматкерлерди, уюштуруучулар-
ды, ыктыярчыларды, чакырылган эксперттер менен уюм-
дун адистерин жана башкаларды канткенде майнаптуу-
раак пайдаланууга боло тургандыгын аныктоого болот. 
Ушул бөлүмдүн соңундагы эксперттердин кеңештерин 
караныз.

 • Кийинки баскычта коомдук уюмдун/бирикменин ресур-
стук дараметинин майнаптуу колдонулуп жаткандыгы 
упайлык тутум боюнча бааланат:  
5 упай – ресурстар эң жогорку деңгээлде майнаптуу 
колдонулуп жатат, 4 упай – жакшы, 3 упай – канааттан-
дырарлык, 2 упай – канааттандырарлык эмес, 1 упай – 
ресурс зыян алып келет, 0 балл – ресурс жок). 

Ресурстук дараметти талдоо үчүн ушундай тутум колдонул-
ганда, резервдер менен жоготуулар аныкталып, коомдук 
уюмдун/бирикменин ресурстарынын чыныгы абалы кыйла 
толугураак чагылдырылат. Мындай мамиле менен алды-
га коюлган максаттарды жана милдеттерди орундатып, 
мүмкүн болгон кесепеттерди азайтууга болот. 

Жыйынтыктоочу баскычта коомдук уюмдун/бирикме-
нин ички ресурстарын күчөтүп, тышкы ресурстарды тар-
туу, ошондой эле туруктуулугун бекемдеп, атаандаштык 
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жөндөмүн арттыруу боюнча фандрайзинг стратегиясы же 
иш-аракеттер планы иштелип чыгат.

Ошентип, колдогу көрсөткүчтөрдүн жардамы менен ЖКУ-
нун ишинин натыйжаларын аныктап, ресурстарды тартуу-
нун, пайдалануунун майнаптуулугун баалоого болот. Мын-
дан тышкары, алар бүтүндөй коомдук уюмдун/бирикменин 
гана эмес, анын бөлүмдөрүнүн ишинин майнаптуулугун 
чагылдырып, ар кандай факторлордун алардын ишине 
тийгизген таасирин аныктайт. Коомдук уюмдун/бирик-
менин ишинин майнаптуулугун арттыруу үчүн, ресурстук 
дараметти сапаттык жактан күчөтүп, анын туруктуулугун 
жана өсүү резервдерин, ошондой эле социалдык-экономика-
лык, саясий чөйрөнүн туруксуз шарттарында иштеп кетүү 
мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу керек.

«ЖКУнун ресурстук дараметин өз алдынча баалоо» ма-
трицасы 

«ЖКУнун ресурстук дараметин өз алдынча баалоо» матри-
цасын (1-тиркемени караңыз) коомдук уюмдун/бирикменин 
жетекчилери, өкүлдөрү, эксперттер пайдалана алышат. Ма-
трицага киргизилген  көрсөткүчтөр документтердин бар же 
жок экенин, жүргүзүлүп жаткан ишти, ошондой эле колдо 
бар ресурстарды объективдүү түрдө чагылдырып турушу 
керек. Ошондо гана ЖКУнун келечекте туруктуу өсүп-
өнүгүшү үчүн белгилүү бир шарттарды түзүп, кепилдиктер-
ди берүү үчүн күчтүү жактарын жана чечүүнү талап кылган 
көйгөйлүү учурларын таасын көрүүгө болот. 

Матрицанын жардамы менен ЖКУнун ишин төмөнкүдөй не-
гизги параметрлер боюнча өз алдынча баалоого болот: 

1. Мыйзамдын талаптарынын сакталышы

2. Каржылык жактан жашап кетүү жөндөмү

3. ЖКУнун материалдык-техникалык базасы 
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4. Эмгек дарамети жана квалификациясы

5. ЖКУнун уставдык/программалык иши 

6. ЖКУнун кесипкөйлүк деңгээли 

7. ЖКУнун маалыматтык-технологиялык жактан кам-
сыздалышы 

8. ЖКУнун уюштуруучулук мүмкүнчүлүктөрү 

9. ЖКУнун коомдогу зоболосу ж.б.

Матрицаны толтуруу оңой эле. «ЖКУну баалоо үчүн пара-
метрлер» деп аталган 1-тик катарда аталган документтер-
дин, иш-аракеттердин жана ресурстардын бар же жоктугун 
текшерип, белгилөө керек, ал эми «БАР» деген 2-тилкеде 
«бир» деген санды (оң жооп үчүн) коюу керек болот, анда 
бул учурда «Аткаруу сапатын баалоо» деген 4-тилкеде 5 
упайлык тутум менен баалоо керек болот, анда, 5 - Мыкты, 
4 – Жакшы, 3 – Канааттандырарлык, 2 – Канааттандырар-
лык эмес, 1 – Аткарылбайт. Эгер көрсөтүлгөн объекттер/
иш-аракеттер жок болсо, «ЖОК» деген 3-тилкеге «V» белги-
си коюлат.

Мисалы:

КЭУну баалоо  
үчүн параметрлер

Бар 
болгонду-
гун баалоо

Аткаруу 
сапатын 
баалоо

Бар Жок
1 2 3 4

1. Мыйзамдын талаптарынын 
сакталышы
Уюмдун уставынын болушу 1 3
Мамлекеттик каттоо күбөлүгүнүн 
болушу 1 5
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КЭУну баалоо  
үчүн параметрлер

Бар 
болгонду-
гун баалоо

Аткаруу 
сапатын 
баалоо

Бар Жок
1 2 3 4

Тескөө документтеринин болушу 
(токтомдор, буйруктар, тескеме-
лер)

1 3 

Уюштуруучулардын, КЭУнун 
Башкармалыгынын/Байкоо 
кеңешинин, текшерүү комиссия-
сынын/ички аудитордук топтун 
отурумдарынын протоколдору 

1

2 баа-
ры эле 
документ-
тештирил-
ген эмес

КЭУнун мүчөлөрүнүн жыйналыш-
тарынын протоколдору бар 1 2 айрым-

дары жок
Штаттык кызматкерлер, адистер 
менен кызмат көрсөтүү жөнүндө 
эмгек макулдашуулары/келишим-
дери түзүлгөн

1 4

Чакырылган адистер/эксперт-
тер жана ыктыярчылар менен 
түзүлгөн келишимдер

1
3 эксперт-
тер менен 
гана

КЭУда иш кагаздарын жүргүзүү 
тутуму иштеп турат 1

ж.б.

Жыйынтыгында ЖКУнун өз-өзүнчө баалана турган объ-
екттери/иш-аракеттери боюнча алынган упайларды кошуу 
керек. 

Жогоруда көрсөтүлгөн 9 параметрдин ар биринин өзүнүн 
упайлары болуп, жалпы упайлардын саны канчалык көп 
болсо, ЖКУ ошол багытта кыйла туруктуу өнүгөт. Ал 



21

Колдонмо «Жарандык коом уюмдарынын ресурстары: 
ресурстарды тартуунун заманбап ыкмалары жана формалары»

эми упайлар аз болгон жерлерде уюм кандай нерселерге 
көбүрөөк көңүл буруп, кандай нерселердин үстүнөн иштеши 
керек экендиги дароо байкалат. 

КЭУнун курчап турган социалдык чөйрө менен болгон 
байланыштарынын картасын түзүү

Жергиликтүү коомдук уюмдардын социалдык чөйрөнүн 
кызыкдар юридикалык жана жеке жактар менен өз ара 
иштешүүсү, өнөктөштүк байланыштары, ошондой эле рас-
мий жана расмий эмес мамилелерди түзүшү жергиликтүү 
деңгээлдеги социалдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн ар кандай 
ресурстарды тартып келүүдө зор мааниге ээ.

Курчап турган социалдык чөйрөдө ички жана тышкы 
ресурстардын булактарын, мүмкүн болгон донорлорду, 
демөөрчүлөрдү жана инвесторлорду табуу үчүн  «ЖКУнун 
курчап турган социалдык чөйрө менен болгон байланышта-
рынын картасын түзүү» куралын пайдалануу сунушталат.

1-кадам

ЖКУ иштеген бүтүндөй социалдык чөйрөнү эске алуу үчүн 
аталган чөйрөнү үч деңгээлге бөлүү керек: республикалык 
(өлкөнүн алкагында), аймактык (райондук жана облустук 
деңгээлде) жана муниципалдык деңгээл (айылдык аймактын 
же шаардын чектеринде).

ЖКУнун мүчөлөрү «мээ чабуулу» ыкмасы менен жогоруда 
аталган деңгээлдерди эске алып, өз миссиясын аткаруу, 
долбоордук маселелерди жүзөгө ашыруу жана жергиликтүү 
маанидеги маселелерди чечүү үчүн ЖКУнун түз жана кыйыр 
мүнөздө иштешкен социалдык институттарын, мекемеле-
рин, бирикмелерин аныкташы керек. Бул баскычта курчап 
турган социалдык чөйрө төмөнкү деңгээлдерде аныкталат:
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 • айылдык аймак, 

 • район жана облус

 • өлкө

ЖКУнун өз ара мамилелеринин ар бир деңгээлин өз-өзүнчө 
графика түрүндө чагылдырууну сунуштайбыз: №1 сүрөттү 
караңыз. «Курчап турган социалдык чөйрө». Мисалы: өз 
миссиясын майнаптуу аткаруу үчүн ЖКУ муниципалдык 
деңгээлде иштешкен жергиликтүү коомчулук бирикме-
лери (СПА, ИСКАКБ, жайыт комитеттер, кыз-келиндер 
кеңештери, жамааттар ж.б.у.с.) болушу мүмкүн.

1-сүрөт. Курчап турган социалдык чөйрө

Коомдош
туктун  
башка  

�к�лд�р� 

Коомдош
туктун  
башка  

�к�лд�р� 

  
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

  

 

 

2-кадам

«Социалдык чөйрөдөгү өз ара мамилелердин түрлөрү» 
деп аталган №2 таблицадагы жебелер менен ЖКУнун 
сүрөттөгү социалдык институттар, мекемелер, адамдар, 
адамдардын бирикмелери сыяктуу социалдык чөйрөнүн 
өкүлдөрү менен болгон өз ара мамилелеринин специфика-
сын аныктоо керек. 
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Жебелер ЖКУнун көрсөтүлгөн объекттер менен болгон ма-
милелеринин мүнөзүн жана майнаптуулугун аныктайт. Бул 
ЖКУнун объект же объекттин ЖКУ менен болгон бир та-
раптуу байланышы болушу мүмкүн. Мисалы, ЖКУ кандай-
дыр бир маалымат сурап кайсы бир мамлекеттик органга 
кайрылат. Эки тараптуу байланыш – ЖКУ менен муниципа-
литеттин ар кандай суроолор боюнча бири-бирине кайры-
лышы. Туруксуз байланыш – үзүл-кесил байланыштар (за-
рылчылык келип чыкканда гана). Чыңалган (чыр-чатактуу) 
байланыштар белгилүү бир объект менен көйгөй бар экен-
дигинен кабар берип турат. Үзүлгөн байланыш – кандайдыр 
бир себептерден улам белгилүү объект менен байланыш-
тарды токтотуу. ЖКУнун өз ара пайдалуу мамилелеринин эң 
жогорку деңгээли өнөктөштүк байланыштарды билдирет. 

2-таблица. Социалдык чөйрөдөгү өз ара мамилелердин түрлөрү

Сүрөттөр Байланыштын түрлөрү

Бир тараптуу 

Эки тараптуу

Туруксуз 

Чыңалган (чыр-чатактуу)

Өнөктөштүк 

Үзүлгөн 

Байланыш жок
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3-кадам

Социалдык чөйрөдөгү байланыштар картасы аркылуу 
мүмкүн болгон булактарды (ресурстардын объектилерин) 
белгилеп, алар өз ресурстарын кандай формада бере ала 
тургандыгын аныктаңыз.

ЖКУнун каржылык жактан омоктуулугунун негизги прин-
циби - булактар менен донорлорду диверсификациялоо 
(ар түрдүү кылуу). ЖКУнун Кыргызстандагы каржылоо 
булактарын бөлүп көрсөтө турган болсок, анда төмөнкүдөй 
көрүнүш келип чыгат, 2-сүрөттү жана 3-таблицаны 
караңыз: 

№ 2 сүрөт

Коомдош
туктун  
башка  

�к�лд�р�  

Коомдош
туктун  
башка  

�к�лд�р�  

Коомчулуктун 
башка

 

өкүлдөрү
 

 

АКИМЧИЛИК

 

ЖАМААТТАР 

 

МЕКТЕП
 

 

АЙЫЛ 

ӨКМӨТ  
 

АЙЫЛДЫК
 
КЕҢЕШ

 

 

ЖКУ
 

 

ДОНОР 

 
ЖМК 
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3-таблица. Ресурстарды алуу ыкмалары жана формалары2

№ Ресурстар булактары: Ресурстарды берүү 
формалары:

1 Уюмдун мүчөлөрү  Кирүү, мүчөлүк акылар, 
уюштуруучулардын 
төлөмдөрү (эгерде устав-
га ылайык келсе), ык-
тыярчылардын эмгеги, 
эксперттердин матери-
алдары

2 ЖКУнун чарбалык иш-
мердиги же жеке өзүнүн 
социалдык ишканасы

Өздөрү иштеп тапкан 
каражаттары

3 ЖКУнун көмөкчү (мис-
сиясын ишке ашыруудан 
сырткаркы) кирешелери

ЖКУнун мыйзам уруксат 
берген, негизги ишмер-
дигинен сырткаркы 
бардык кирешелери

4 Мамлекеттик жана адми-
нистративдик органдар 

Имарат, техника, субси-
диялар, мамлекеттик 
социалдык тапшырык-
тар, гранттар, кеңештер, 
окуулар, техникалык 
жардам, администра-
тивдик ресурстар жана 
мамлекеттик кызмат-
керлердин арасынан 
эсперттерди берүү.

2 SWOT-талдоо – маркетинг жаатында да, бизнесте да кеңири тараган 
талдоо түрлөрүнүн бири.   SWOT-талдоо менен коомдук уюмдун/бирик-
менин күчтүү жана алсыз жактарын, ошондой эле мүмкүнчүлүктөр ме-
нен коркунучтарды аныктап, бир түзүмгө келтирүүгө болот. ЖКУ ички 
күчтөрүн жана өз ресурстарын пайдалануунун алсыз жактарын тышкы 
социалдык чөйрөдөгү мүмкүнчүлүктөр менен салыштырышы керек. 
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№ Ресурстар булактары: Ресурстарды берүү 
формалары:

5 Жергиликтүү өз алдын-
ча башкаруу органдары 
(айыл өкмөтү, мэрия) 

Имарат, субсидиялар, 
социалдык тапшырык-
тар, гранттар, кеңештер, 
окуулар, техникалык 
жардам, администра-
тивдик ресурстар жана 
муниципалдык кызмат-
керлердин арасынан 
эсперттерди берүү

6 Бизнес тармак, 
демөөрчүлөр, насыя 
берүүчүлөр 

Товарлар, кызматтар, 
техника, гранттар, кай-
рымдуулук каражатта-
ры, техникалык жардам, 
адистер, инвестициялар

7 Эл аралык жана чет 
өлкөлүк фонддор жана 
грант берүүчү уюмдар 
жана агенттиктер, до-
норлор 

Гранттар, кайрымдуулук 
каражаттары, стипенди-
ялар, кеңештер, окутуу, 
эксперттер 

8 Калк  Кайрымдуулук кара-
жаттары, эмгек салымы 
(ашар), ыктыярчылар-
дын эмгеги, материал-
дар.

9 Карларлар Кызматтардын акысын 
төлөө.

10 Башка ЖКУлар Техникалык жардам, 
кеңештер, окутуу, экс-
перттер. 
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Буларды билүү маанилүү:

1999-жылдын 6-ноябрындагы «Меценаттык жана кайрым-
дуулук иши жөнүндөгү» №119 КР мыйзамынын 8-беренеси-
не ылайык, кайрымдуулук уюмунун мүлкү төмөнкү булак-
тардан түзүлөт: 

 • кайрымдуулук уюмун негиздөөчүлөрдүн төгүмдөрү; 

 • мүчөлүк төгүмдөр (мүчөлүккө негизделген кайрымду-
улук уюмдары үчүн);  

 •  кайрымдуулук каражаттары, ошондой эле жарандар 
жана юридикалык жактар тарабынан акчалай же на-
туралай түрдө берилүүчү максаттуу мүнөзгө ээ болгон 
кайрымдуулук каражаттары (кайрымдуулук грантта-
ры); 

 •  көмөкчү кирешелер, ошону менен катар баалуу кагаз-
дардан түшкөн пайда; 
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 •  ресурстарды тартып келүүдөн түшкөн каражаттар 
(кайрымдууларды жана ыктыярчыларды тартуу, 
ошондой эле көңүл ачуучу маданий, спорттук жана 
башка массалык иш-чараларды уюштуруу, кайрым-
дуулук каражаттарын жыйноо боюнча иш-чараларды 
өткөрүү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 
ылайык лотереялар менен аукциондорду өткөрүү, 
кайрымдуулардан түшкөн мүлктү жана каражаттарды 
алардын каалоолору боюнча сатуу); 

 •  мыйзамда уруксат берилген ишкердиктен түшкөн 
кирешелер; 

 •  кайрымдуулук уюму негиздеген чарба коомдорунун 
ишинен түшкөн кирешелер;

 •  ыктыярчылардын эмгеги; 

Буларды билүү маанилүү: республикалык жана 
жергиликтүү бюджеттерден, мамлекеттик органдардын 
бюджеттик эмес фонддорунан кайрымдуулук уюмдары үчүн 
каражат бөлүп берүүгө тыюу салынат.3

Уюмдун каржылоо булактары көп жана ар кандай болу-
шу керек. 

г) Кыргызстандагы коммерциялык эмес уюмдардын 
жана коомдук бирикмелердин омоктуулугун укуктук 
жактан баалоо 

Акыркы эксперттик баалоо ишинин жыйынтыктары 
көрсөткөндөй, ЖКУнун майнаптуу жана туруктуу өнүгүүсү 
үч стратегиядан турат: мамлекеттик тапшырык, социал-

3 «Мобилизация ресурсов сообщества. Что должен знать руководитель со-
циально ориентированной некоммерческой организации о привлечении 
средств» окуу куралы боюнча иштелип чыкты. – Тюмень. БФРГТ, 2012. 
32 б.
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дык ишкердик менен иштөө тутумун түзүү, ошондой эле 
активисттер жана тармактагы башка КЭУлар менен өз ара 
иштешүүнүн/кызматташуунун үзүрлүү  формаларын ор-
нотуу. Бул жерде ЖКУнун ишинин мыйзамдуулугу  олуттуу 
роль ойнойт, б.а. уюмдун “юридикалык жактан таза” ката-
ры белгилүүлүгү, анын тышкы чөйрөдөгү башка уюмдар 
жана расмий адамдар тарабынан таанылышы. Ал үчүн 
жетектөөчү орган жеке ЖКУнун омоктуулугун укуктук жак-
тан такай баалап турушу керек.

Дагы бир эске сала кетүүчү нерсе, Кыргыз Республикасы-
нын мыйзамдары менен коммерциялык эмес уюмдардын ар 
түрдүү уюштуруучулук-укуктук формалары бекитилип, иш 
кагаздарын жүргүзүү, уюмдардын, бухгалтердик жана салык 
отчеттуулугун документтештирүү талаптары каралган. До-
кументтер туура жол-жоболоштурулса, алар юридикалык 
күчкө ээ болот.  
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Мындан тышкары, мыйзамдарда укук бузууларга карата 
кандай иш-аракеттер же аракетсиздик карала турганды-
гы көрсөтүлгөн. Ушул бөлүмдүн соңундагы Эксперттердин 
кеңештерин карап көрсөңүз болот. 

Белгиленген ченемдик-укуктук жоболор сакталбаса жана/
же бузулса, ЖКУнун жетекчи органы жоопко тартылып, 
санкциялар колдонулуп, уюм күч менен жабылышы мүмкүн.

Коммерциялык эмес уюмдун омоктуулугун баалоо аракети 
укуктук жактан эки мамилени өзүнө камтыйт:

Биринчи мамиле ЖКУну ичинен баалап, уюмдун/бирикме-
нин укуктук статусун чагылдырган жана ЖКУнун саясаты 
менен тажрыйбасын жөнгө салган уюштуруу-тескөөчү до-
кументтерди, отчеттуулук боюнча талаптардын аткарылы-
шын текшерет. Башкача айтканда, ЖКУнун иш кагаздарын 
жүргүзүүсү учурда аракеттеги мыйзамдарга ылайык келе 
тургандыгы текшерилет. 

Экинчи мамиледе ЖКУнун ишин сырттан укуктук баалоо-
го көбүрөөк басым жасалат. Бул уюм/бирикме өз миссиясын 
кандай компетенциялардын (ыйгарым укуктардын) алка-
гында аткарып жаткандыгы, ошондой эле жүргүзүлүп жат-
кан иш жана тышкы чөйрө менен өз ара иштешүү канчалык 
деңгээлде мыйзамдын талаптарына жооп бере тургандыгы 
текшерилет.
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1.3. РЕСУРСТАРДЫ МОБИЛИЗАЦИЯЛОО ЫКМАЛАРЫ 
ЖАНА ҮЛГҮЛӨРҮ

Адамдар бир кол экинчи колго, бут бутка жана үстүңкү  
жаак астыңкы жаакка жардам берген сыяктуу  

бири-бирине жардам берүү үчүн төрөлүшкөн.
Марк Аврелий

Бардык ресурстарды мобилизациялоодо ЖКУнун жетекчи-
синен жана мүчөлөрүнөн белгиленген максаттарга жетүү 
үчүн аларды туура пайдаланып, чеберчилик менен башка-
руу үчүн чыгармачыл мамиле талап кылынат. Алгач ресур-
старды кандай максаттарга мобилизациялоо керек экенди-
гин аныктап алуу керек, адатта алар төмөнкүлөр болот:

 • өз миссиясын туруктуу аткаруу;

 •  белгилүү бир программа же долбоор;

 •  маалыматтык кампанияны, кайрымдуулук акциясын 
ж.б. өткөрүү;

 •  ЖКУнун административдик-чарба муктаждыктары;

 •  капиталдык муктаждыктар (имараттарды, жабдуулар-
ды сатып алуу, куруу, оңдоо);

 •  эркин пайдалануу (уставдагы максаттардын алкагын-
да уюм өзү туура көргөн ыкмада пайдаланат);

 •  максаттуу кайрымдуулук салымдарын түзүү (алардын 
түшкөн пайда кайрымдуулук иш-чараларына колдону-
лат).

Бирок күнүмдүк көйгөйлөрдү чечүү үчүн уюмга каражат-
тарды эркин пайдалануу мүмкүнчүлүгү талап кылынат, 
андыктан белгилүү бир маселени чечүү үчүн кайрымдуулук 
каражаттарын жыйноо кыйла жеңилирээк. 
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Демек, кайрымдуулук каражаттарын сураган долбоорлор-
дун негизинде кайрылууларды түзүп, аларда администра-
тивдик-чарбалык чыгымдарды, эгер талап кылынса, капи-
талдык муктаждыктарга жумшалган чыгымдарды көрсөтсө 
болот.

Мобилизация – солгун абалдан жигердүү абалга өтүү де-
генди билдирип, чогуу-чаран иш алып барышкан катышу-
учуларды коомдук турмуштун активдүү субъекттерине 
айландырат. Эң биринчи кезекте, адамдар кандайдыр бир 
максатка жетүү, белгилүү бир ишке жана аны өнүктүрүүгө 
болгон жеке жоопкерчиликти сезүү үчүн социалдык жактан 
майнаптуу мобилизацияланат. Жергиликтүү коомчулук-
тун ресурстарын аныктап, бириктирип, аларды аймакты 
өнүктүрүү үчүн мобилизациялоого жардам берген техноло-
гиялар бар.4

4 "Меценаттык жана кайрымдуулук иши жөнүндө" 1999-жылдын 6-ноя-
брындагы №119 КР мыйзамынын 8-беренеси.
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Аны учурдагы көйгөйлөрдүн тизмесинен эмес, колдо бар ре-
сурстук дараметти аныктоодон баштоо сунушталат. 
Психологдордун айтымында, эгер сөздү көйгөйлөрүңүздү 
талкуулагандан баштасаңыз, «туңгуюкка кептелип», тыш-
кы жардамсыз аларды өз алдынча чече албачудай сезим 
жаралат. Ал эми тышкы ресурстар эч качан жетиштүү 
болбойт жана алар үчүн ар дайым күрөшүүгө туура келет. 
Жеке мүмкүнчүлүктөр бааланганда, алардын анчалык деле 
көп эмес экендигин билип, кандайдыр бир көйгөйлөрдү өз 
алдынча чечүүгө аракет кылып, аларды чечүүдө буга чейин 
кайдыгер болгон адамдарды тартып, кичинекей болсо да, 
терең таасир калтыра турган жеңиштерге жетип, башка 
адамдарды да өз көйгөйлөрүн өз алдынча чечүүгө шык-
тандырууга болот. Эң негизгиси, адамда өз күч-аракетим 
менен деле кандайдыр бир нерсени өзгөртүп, кандайдыр 
бир нерсени жасай алат турбаймынбы деген ишеним пайда 
болот. Мындай мамиле менен ЖКУ жанданып, белгилүү бир 
натыйжаларга жетиши мүмкүн, демек, ал ичинен кыйла 
күчтүү болуп, тышкы донорго, демөөрчүгө жана инвесторго 
кызыктуу болуп көрүнүп, жага алат. 

Б.а. ички ресурстар жандандырылганда, тышкы ресур-
старды өзүнө магниттей тарта баштайт. 

Бул бюджеттик жана башка каражаттар жетишсиз болгондо, 
ички резервдердин күчү жана катышуусу менен кырдаалды 
өзгөртүүнүн эң ишенимдүү ыкмасы. Стейкхолдерлер со-
циалдык көйгөйдү чечүүгө/жумшартууга катышууга аябай 
кызыгып, күтүлүүчү натыйжа социалдык жактан зор маа-
ниге ээ болгондо гана, мобилизацияны баштап, ийгиликтүү 
жүргүзүүгө болот. 

Эң негизгиси, мындай технологиялар биздин өлкөдө биз-
дин муниципалитеттердин шартында да иштеп жатат жана 
аларды далилдөө үчүн ишенимдүү мисалдарды келтире 
алабыз.
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Учурда проактивдүү жана креативдүү социалдык моби-
лизация процесстери жер-жерлерде жана жергиликтүү 
деңгээлде бир аз жайыраак (айрым учурларда гана аймак-
тык жана мамлекеттик деңгээлге көтөрүлүп кетпесе) жүрүп 
жатат. Бул жөнүндө маалымат аз, бирок айрым акциялар 
кеңири масштабда жүргүзүлөт. Мисалы, жыл сайын апрель 
айында «Жакшылыктын жазгы жумасы» деп аталган иш-
чара өткөрүлүп, ага ондогон мамлекет жана бир миллион-
дон ашык адам катышат. Бул башкаларга окшобогон өзгөчө 
өнөктөштүк долбоорунда миңдеген ыктыярдуу акция-
лар, иш-чаралар өткөрүлүп, жашообузду жакшы жагына 
өзгөрткөн миллиондогон иштер аткарылат. Үстүбүздөгү 
жылы бул демилгени Кыргыз Республикасындагы ондогон 
айылдык аймактар колдоого алды.

Ушундай технологияларды жүзөгө ашыруу үчүн аймакта 
кандай шарттар жана жагымдуу кырдаал талап кылынат? 
Практикалык тажрыйба айгинелегендей, мындай процессти 
демилгелеп, ишке киргизе турган жок дегенде бир ынтызар, 
лидер адам же социалдык кызматкер/активист керек. Ал өз 
коомунда кадыр-барктуу адам болушу абзел же тез аранын 
ичинде колго алынып кетиши керек. Чакан шаарчаларда, 
муниципалитеттерде жергиликтүү жашоочулар бири-бирин 
жакшы таанышып, бийлик карапайым калкка жакын болуп, 
жандандыруу процесстери бир калыпта өтөт. Демек, ушун-
дай лидер чыкма адамдар бар болуп, жергиликтүү бийлик 
органдары колдоо көрсөткөнгө даяр болушса, жагымдуу 
өзгөрүүлөргө түрткү берип, проактивдүү социалдык моби-
лизацияны демилгелеп ишке киргизе турган шарттар пайда 
боло баштайт.
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Ресурстарды мобилизациялоо үлгүлөрү 

Адам ойлоп тапкан эки нерсени эң кыйын деп айтса болот,  
алар – башкаруу чеберчилиги жана тарбиялоо чеберчилиги. 

Иммануил Кант

КР шарттарында ресурстарды мобилизациялоонун 
төмөнкү үлгүлөрүн пайдаланууга болот5: 

 • Жогору жактан мобилизациялоо – борбордук жана/
же жергиликтүү бийлик органдары жергиликтүү коомду 
бардык керектүү ресурстар (имарат ж.б.) менен камсыз 
кылып, элди мамлекеттик жана муниципалдык масштаб-
дагы маселелерди чечүүгө катыштырат. 

 • Социалдык чөйрөнү мобилизациялоо – күнүмдүк 
социалдык, көпчүлүк учурда, турмуш-тиричилик 
чөйрөсүн ыңгайлаштырып, жакшыртууга байланышкан 

5 Джон П.Кретцманн, Джон Л.Макнайт. Развитие общин за счет внутренних 
ресурсов, англис тилинен которулган ,Киев, Четверта хвиля, 2006.
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жергиликтүү кызыкчылыктарды чечүү үчүн жарандар-
дын өз күч-аракеттери менен ресурстарын бириктириши. 
Тагыраак айтканда, жарандар ассоциацияларга, өз алдын-
ча башкаруу жаматтарына, өз ара жардам берүү топтору-
на, кесиптик жана башка бирдиктерге биригип, мамле-
кеттин алдында коомдук кызыкчылыгын коргошот.

 •  Ресурстар төмөнкү тармактар боюнча мобилизацияла-
нат: административдик, саясий, социалдык мобилиза-
циялоо (коомчулукту мобилизациялоо) жана кызмат же 
жардам алып жаткандарды мобилизациялоо (мисалы, 
белгилүү бир үй-бүлөнү, калктын аярлуу топторундагы 
айрым адамдарды); 

 • Ишмердик багыттар боюнча мобилизациялоо ар кан-
дай ишмердик тармактарынын ресурстарын бириктирүү: 
акча каражаттарын мобилизациялоо, мисалы, өз ара жар-
дам берүү топтору («шерине», кезектешүү кассасы ж.б.), 
маалымат агымдарын мобилизациялоо (электрондук 
платформалар, Фейсбуктагы топтор, форумдар (дизель), 
желе таркатмалары ж.б.).

Мындан тышкары, ресурстарды материалдык жана мате-
риалдык эмес ресурстар деп эки чоң топко бөлүп карасак 
болот. Практикалык тажрыйба көрсөткөндөй, материалдык 
ресурстарды пайдалануу мүмкүнчүлүгү материалдык 
эмес ресурстар аркылуу берилет. Андыктан каржы кара-
жаттарына ээ болуп, инвесторлорду же квалификациялык 
кадрларды тартып, өндүрүштү ишке киргизип же күнүмдүк 
социалдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн материалдык эмес ре-
сурстарды көбөйтүү керек, алар: өз командаңыздын квали-
фикациясын жогорулатып, Интернетте иштегенди үйрөнүү, 
адамдар менен мамиле түзүү, өз аймагынын жана ЖКУнун 
аброюн көтөрүү, жаңы технологияларды өздөштүрүү, каада-
салттарды жандандыруу же жагымдуу имидж жаратуу ж.б. 



37

Колдонмо «Жарандык коом уюмдарынын ресурстары: 
ресурстарды тартуунун заманбап ыкмалары жана формалары»

Коомчулуктун материалдык эмес ресурстары, биринчи 
кезекте – ЖКУ иш алып барган жергиликтүү коомчулук. 
Жергиликтүү жашоочулардын ар биринин өзүнүн кандай-
дыр бир жөндөмдөрү, мүмкүнчүлүктөрү, таланттары бол-
бой койбойт жана аларды туура пайдаланса, коомчулукту 
өнүктүрүү үчүн мобилизациялоого болот. Элдик макал-ла-
каптардын биринде айтылгандай «Адамдар менен мамиле 
түзө билсең, ийгиликке жеткениң».

Мобилизация процессинде сөзсүз түрдө лидер болушу 
керек, себеби ал башкаларга үлгү болуп, өз ойлору менен 
бөлүшүп, жакын санаалаштардын, жактоочулардын коман-
дасын түзүп, өнүгүү максаттарынын орнотулушун камсыз 
кылат. 

ЖКУнун материалдык эмес ресурстарынын түрлөрү6

6 "Коомчулуктун ресурстарын мобилизациялоо жана фандрайзинг" окуу 
куралы боюнча иштелип чыкты.
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Адам ресурстарына төмөнкүлөр кирет:

 • Лидерлер;

 • Социалдык жактан активдүү адамдар;

 • Жеке дарамет: жөндөмдөр, билим жана шыктар;

 •  Өзгөрүү жана өнүгүү процессине катышып жаткан 
жергиликтүү жашоочулар.

Адам дараметине көмөкчү болгон ресурстар:

 • Кесипкөйлүк;

 • Кадыр-барк/аброй, зоболо, имидж;

 • Маданият (каада-салттар);

 • Технологиялар жана чыгармачыл ойлор;

 • Адамдардын ортосундагы өз ара колдоо, жылуу мами-
лелер;

 • ЖКУнун кадыр-баркы;

 • Жергиликтүү патриотизм.

Уюштуруу ресурстары:

 • Уюмдар/мекемелердин жана ведомстволордун өз ара 
иштешүүсү;

 • Убакыт жана колдо бар ресурстарды пайдалануу 
жөндөмү; 

 • Биргелешкен аракеттер жана кызматташуу стратегия-
ларынын негизинде түзүлгөн ЖКУ тармагы;

 • Күчтүү ресурс катарындагы жамааттык аракеттер
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Маалымат ресурстары:

 • Жалпыга маалымдоо каражаттары (ЖМК);

 • Виртуалдык ресурстар;

 • Экспертиза, колдонулган илимий жана анык маалы-
мат;

 • Пландаштыруу ыкмалары, мониторинг;

 • Технологиялар.

1.4. КЫРГЫЗСТАНДАГЫ 
САЛТТУУ ФАНДРАЙЗИНГ 
КУРАЛДАРЫ

Илгертен бери кыргыз эли кай-
рымдуулугу, соопкерчилиги менен 
даңкталып келет. Жергиликтүү 
коомчулуктун социалдык маани-
деги көйгөйлөрүн чечүү, турмуш-
тук оор абалда калган адамдарга 
жардам берүү үчүн ресурстарды 
тартууга күчтүү негиз болуп бере 
ала турган жакшы каада-салтта-
рыбыз бар.   

АШАР – эч кандай акча албастан, 
жөн гана биргелешип жардам 
берүү салты, ыктыярчылыкка ок-
шоштурсак болот. Бул Борбордук 
Азия элинин эң сонун каада-салт-
тарынын бири болуп, жердештер-
дин же жакын санаалаштардын 
боордоштугун, биримдигин, 
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бири-бирине жардам берүү далалатын чагылдырып турат. 
Анын мүнөздүү өзгөчөлүгү бардык адамдар акчага эмес, 
акысыз иштеп беришет. Үй ээлери болгону тамак жасап 
бергенге гана акча жумшашат. Кары-жаш дебей, бүтүндөй 
айылдын жашоочулары чогулушуп, жалгыз үй-бүлөнүн 
колунан келбей турган кандайдыр бир ишти жапа тыр-
мак аткарышат (үй жана башка курулуштарды салышып, 
жаңы үйлөнгөндөргө үй куруп беришет, боз үйдү тургузуп, 
кудук казышат, акча же мал чогултуп беришет). Так ушул 
көрүнүштөрдү күнүмдүк турмуштун ыктыярдуу демилге-
синин мисалы катары келтирип өтсөк болот. Эгер биринчи 
күнү бүтүрө албай калышса, экинчи күнү дагы чогулушат. 
Жалпы жарыяланган ашарга барбай коюу уят деп эсептелет. 

КОШУМЧА – илгертен материалдык жардам көрсөтүү ыкма-
сы, этностук салт катары каралып, кыздын калыңын берип 
жаткан жигитке (жигиттин ата-энеси кыздын ата-энесине 
берген акча каражаты; кийинчерээк кыздын ата-энеси өз ту-
угандарынын жардамы менен жигиттин ата-энесине белек-
терди беришкен), ошондой эле үйлөнүү үлпөт тоюн берип 
жаткан адамга жардам катары берилген.7 Азыркы мезгилде 
кошумчаны туугандар, достор, коңшулар, кесиптештер, жер-
дештер ж.б. материалдык жактан колдоо формасы катары 
колдонушат.

САДАГА – ар кандай мааниде колдонулат, бир маанисинде 
кайыр садага дегенди билдирет. Дагы башка маанисинде, 
күнөөдөн арылуу же ыраазычылык иретинде курмандык-
ка чалуу (денедеги ооруну кубалап чыгуу, көз тийгенден 
сактоо үчүн козу, улак союлат). Мисалы: үйлөнүү үлпөт 
тоюндагы жөрөлгөлөрдүн бири садага кагуу: колукту менен 
күйөө баланы бири-бирине далысын салып отургузуп, үстүн 

7 "Коомчулуктун ресурстарын мобилизациялоо. Социалдык багыт-
тагы коммерциялык эмес уюмдун жетекчиси каражаттарды тар-
тып келүү жөнүндө эмнелерди билиши керек" окуу куралы боюн-
ча иштелип чыкты. – Тюмень. БФРГТ, 2012.
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кандайдыр бир кийим менен жаап, жаңы союлган козунун, 
улактын өпкөсү менен ургулап коюшат.

ЫРАЖА (феодалдын же кызмат адамынын пайдасына 
каражат чогултуу) белгилүү бир суммадагы акчаны белги-
леп алуу (мынча сомдон же мынча койдон ж.б.у.с.).8 Азыркы 
мезгилде “ыража” – жакындары дүйнө салып кеткен тууган-
дарга, жоро-жолдошторго, коңшуларга, кесиптештерге ж.б. 
материалдык жардам көрсөтүү ыкмасы.

ШЕФТИК, ШЕФКЕ АЛУУ (шеф деген сөздөн) – белгилүү бир 
тармакта күчтүү болгон шеф-объектинин (адамдан уюмга 
чейин) кыйла чабалыраак (шефке алынган) объектке эко-
номикалык, маданий, саясий жана башка формада акысыз 
негизде такай жардам берип турган коомдук ишмердиги. 
Шефке алуу СССРде кеңири кездешкен, мисалы, өнөр-жай же 
билим берүү мекемелери айыл-чарбаны, мыкты окуган оку-
учулар начар окугандарды, тажрыйбалуу жумушчулар жаш 
жумушчуларды шефке алышкан.9 

Азыркы мезгилде да “шефке алуу” көрүнүшүн 
кездештирүүгө болот, ийгиликтүү жеке менчик ишканалар 
жана фирмалар “бюджеттик уюмдардын”, саламаттыкты 
сактоо мекемелеринин, жетимдер үйлөрүнүн жана социал-
дык мекемелердин чыгымдарын жарым-жартылай каржы-
лап, оңдоп-түзөө иштерине жардам берип, керектүү жаб-
дууларды, шаймандарды, эмеректи сатып берип, ар кандай 
конкурстардын, мелдештердин жеңүүчүлөрүнө сыйлык 
берип колдоо көрсөтүп турушат. Мыйзамда шефке алуу 
каралган эмес. 

МАРАФОН – коомдук маанидеги максаттарды жүзөгө ашы-
рып, жардам көрсөтүү үчүн ыктыярдуу мүнөздө каражат 
топтоо үчүн уюштурулган жапырт кайрымдуулук иш-чарасы.

8 http://bizdin.kg/dict/d-2/word/кошумча жана http://www.translatos.com/
ru/kg-ru/кошумча

9 http://www.bizdin.kg/dict/d-2/word/ража 
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Садага берүү жана кайрымдуулук 
дүйнө жүзүндөгү диндердин курам-
дык бөлүгү болуп саналат, мисалы, 
ислам дининдеги ЗЕКЕТ колунда 
жокторго, жардамга муктаж болгон-
дорго, ислам дини жөнүндө анык 
билимди жайылтуу долбоорлорун 
өнүктүрүү үчүн мусулмандар бир 
жылда бир жолу милдеттүү түрдө 
төлөй турган салык (кайыр-садага) 
болуп эсептелет. Зекет – коомдо 
акыйкаттык принциптерин орнот-
уп, коомдук турмуштун көптөгөн 
аспекттерине таасир эткен ислам 
дининин беш принцибинин бирөөсү. 
Бүгүнкү күнү мусулмандар үчүн зе-
кетти жыйнап, тарката турган атай-
ын кайрымдуулук уюмдары ачылган.

ФИТР САДАГА – Ислам дининде 
мыйзамдаштырылып, материалдык 
чыгымдарды талап кылган парздар-
дын бири. Фитр садага Рамазан айы 
бүткөндөн кийин орозо майрамына 
(фитр) байланыштуу бериле тургандыктан фитр садагасы 
деп аталып калган. Фитр садагасын колунда бар адам ко-
лунда жок адамга Ид-аль-Фитр майрамын майрамдоого бир 
жылда бир жолу берет. Анын өлчөмү белгилүү бир аймак 
боюнча 2-2,5 кг буудайга тете баа боюнча аныкталат.10

Садага берүү милдеттүү аракеттердин (ваджиб) катарына 
кирет.

БИТИР – орозонун бүтүшү менен берилүүчү кайыр садага.11

10 http://lichnoeuchastie.ru/ 
11 http://news.nur.kz/224964.html 



43

Колдонмо «Жарандык коом уюмдарынын ресурстары: 
ресурстарды тартуунун заманбап ыкмалары жана формалары»

ЭКСПЕРТТЕРДИН КЕҢЕШТЕРИ

Начар жетекчи кандай жасаш керек экендигин билет, мыкты 
жетекчи кантип жасаш керек экендигин көрсөтүп берет.

С. Орджоникидзе

Жаңылыштык кетирбей, SWOT-талдоодон мүмкүн болушун-
ча көбүрөөк пайда көрүү үчүн төмөнкү жөнөкөй эрежелерди 
сактаңыз. 

1-эреже. Алгач, ар бир SWOT-талдоонун чөйрөсүн кылдат 
аныктап алыңыз. КЭУлар көбүнчө өз ишин жалпы-жону-
нан талдашып, чар-жайыт жыйынтыктарды алышат.  Ал 
эми SWOT-талдоо белгилүү бир ресурска багыттала турган 
болсо, анын күчтүү жана алсыз жактарын, мүмкүнчүлүктөрү 
менен коркунучтарын аныктап алууга болот. 

2-эреже. SWOT-талдоонун күчтүү, алсыз жактары,  
мүмкүнчүлүктөрү жана коркунучтары сыяктуу элементте-
ринин ортосундагы айырманы так ажырата билүү керек. 
Күчтүү жана алсыз жактары – КЭУнун өзү көзөмөлдөп, 
өз күчү менен чече алган ички өзгөчөлүктөрү. Ал эми 
мүмкүнчүлүктөр менен коркунучтар КЭУга карата укук-
тук базанын, мамлекеттик саясаттын, базар чөйрөсүнүн 
мүнөздөмөлөрү менен байланыштуу болуп, уюмга баш ий-
бейт. 4-таблицаны караңыз.

Ички чөйрө Күчтүү жактары Алсыз жактары

Тышкы чөйрө Мүмкүнчүлүктөр Коркунучтар

3-эреже. Күчтүү жана алсыз жактарды бенефициарлар ката-
рындагы максаттык тобуңуз түшүнүп, кабыл алганда гана, 
аларды ошондой деп эсептөөгө болот. Талдоого күчтүү жана 
алсыз жактардын ички жана тышкы ресурстарын пайдала-
нууга тиешелүү нерселерди гана киргизүү керек. Күчтүү жак 
максаттуу топтун, бенефициарлардын керектөөлөрүн толу-
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гу менен канааттандырганда гана күчтүү жак деп эсептелет. 
Кыскасы, күчтүү жана алсыз жактар өтө көп болуп кеткен-
диктен, алардын кайсынысы негизги экендигин түшүнүү 
оңой эмес. Андыктан күчтүү жана алсыз жактар максаттуу 
топтун, бенефициарлардын аларды канчалык деңгээлде 
маанилүү деп эсептегендиги боюнча бөлүштүрүлүшү керек.

4-эреже. Калыс болуп, ар тараптуу маалыматтарды 
пайдаланыңыз. Эң негизгиси, SWOT-талдоо жөн гана көз 
караштардын, жүйөөлөрдүн тизмеси эмес. Ал мүмкүн бо-
лушунча практикалык тажрыйбанын, изилдөөлөрдүн 
объективдүү фактыларына жана дайындарына негиздели-
ши керек. 

5-эреже. Чар-жайыт жана кош маанилүү билдирүүлөрдөн 
оолак болуңуз. SWOT-талдоодо көпчүлүк учурларда 
максаттуу топтор, бенефициарлар үчүн эч кандай мааниге 
ээ эмес жогорудагыдай билдирүүлөр кошулуп кеткендиктен, 
талдоо начар жүргүзүлүп калат.  Аныктамалар канчалык так 
берилсе, талдоо да ошончолук пайдалуу болот. 

Жарандык демилгелер тармагында туруктуу иш алып баруу 
үчүн КРнын негизги ченемдик-укуктук актыларынын ор-
чундууларын жакшылап билип алуу керек. Мисалы: 

1. Өзүнүн укуктук мейкиндигинде уюмунун миссия-
сын жана стратегиялык өнүгүүсүн аныктоо үчүн 
2010-жылдын 27-июнундагы КР Конституциясы; 

2. КР Салык кодекси, 2002-жылдын 29-апрелиндеги 
«Бухгалтердин эсеп жөнүндө» №76 КР мыйзамы 
жана 2010-жылдын 7-октябрындагы «Кыргыз Респу-
бликасында ишкердик, коммерциялык эмес уюмдар 
(бюджеттик мекемелерди кошпогондо) субъектте-
ри тарабынан бухгалтердик эсепти жана каржылык 
отчеттуулукту жүргүзүү маселелери жөнүндө» КР 
Өкмөтүнүн №231 токтому (КР өкмөтүнүн 2013-жыл-
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дын 11-октябрындагы №609 токтомунун редакция-
сында) – каржы-чарбалык ишти ийгиликтүү жүргүзүү 
үчүн;

3. КР Эмгек кодекси – эмгек укук мамилелеринин ченемде-
рин сактоо үчүн;

4. 1999-жылдын 15-октябрындагы «Коммерциялык 
эмес уюмдар жөнүндө» №111 КР мыйзамы, КЭУнун 
уюштуруулук-укуктук формасына жараша профил-
дик мыйзам, мисалы 2005-жылдын 21-февралындагы 
«Жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө» 
№36 КР мыйзамы, 2002-жылдын 15-мартындагы «Суу 
пайдалануучулардын бирикмелери (ассоциациялары) 
жана суу пайдалануучулардын ассоциацияларынын 
кошуундары жөнүндө» №38 КР мыйзамы (2013-жыл-
дын 30-мартындагы КР мыйзамынын  редакциясында) 
жана башкалар – уюштуруучулук-укуктук формасына 
жараша ар кандай КЭУга коюлган мыйзамдуу ыйгарым 
укуктардын жана талаптардын алкагында иштөө 
үчүн; 

5. 1999-жылдын 6-ноябрындагы  «Меценаттык жана кай-
рымдуулук иши жөнүндө» №119 КР мыйзамы – кай-
рымдуулук иши жана ыктыярчыларды тартуу үчүн.

6. 2009-жылдын 20-февралындагы «Юридикалык жак-
тарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекет-
тик каттоодон өткөрүү жөнүндө» №57 КР мыйзамы 
(2013-жылдын 15-июлундагы №142 КР мыйзамынын 
редакциясында) – КЭУну уюштуруу-укуктук формасы 
боюнча юридикалык жак катары мамлекеттик кат-
тоодон өткөрүү үчүн.

 •  ЖКУнун жетекчиси, биринчи кезекте, төмөнкү до-
кументтердин мыйзамдардын ченемдерине ылайык 
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келе тургандыгына көңүл бурушу керек: уюмдун уста-
вы жана башка каттоо документтери, ички документ-
тер, нускамалар; тескөөчү документтер (токтомдор, 
көрсөтмөлөр, буйруктар, чечимдер, тескемелер, прото-
колдор), бухгалтердик жана салык отчеттору, ошондой 
эле маалыматтык документтер ж.б.

 •  ЖКУнун деңгээлинде көзөмөлдөнгөн укуктук то-
бокелчиликти азайтуу ыкмаларынын бири – ички 
документтерди, нускамаларды, эрежелер менен жол-
жоболорду иштеп чыгуу. Мисалы, ЖКУнун Эсептик 
саясаты, Кызматтарды сатып алуу саясаты, Иш кагаз-
дарын жүргүзүү жана документтештирүү нускамала-
ры, банктагы операциялар менен бүтүмдөрдү укуктук 
тобокелчиликтин келип чыгуу мүмкүнчүлүгү жоюлуп 
же азая тургандай кылып жүргүзүү ж.б.у.с. 

 •  Өз миссиясын аткарууда укук бузуу мүмкүнчүлүктөрүн 
азайтуу үчүн эң негизгиси, жасалып жаткан аракет-
тердин мыйзамдуулугуна өзгөчө көңүл буруу керек. 
Мисалы, тигил же бул коомдук иш-чараны коомдук 
жерлерде өткөрүүдөн мурда, аны  жергиликтүү бийлик 
органдары же ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган-
дар менен макулдашып алуу керек.

Буларды билүү маанилүү:  

 • Формалдуу текшерүү критерийине милдеттүү маалым 
даректеринин (реквизиттердин) бар же жок экенди-
гин, ошондой эле алардын бир түргө келтирилген фор-
маларга ылайык келгендигин текшерүү кирет. Эгер 
милдеттүү маалым даректер (реквизиттер) жок болсо, 
баштапкы документ жараксыз деп табылат. Мисалы, 
кассадан акча туура эмес түзүлгөн кассалык ордер 
боюнча берилсе, кем чыгуу деп эсептелет.
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 • Мыйзамдуулук критерийи баштапкы маалыматтын 
юридикалык жактан далилденишин текшерүү дегенди 
билдирет. Мисалы, эгер уюмдун кызматкерине касса-
дан материалдык жардам берилип жатса, чыгымдоо 
кассалык ордерине талапка ылайык туура жазылып, 
кол коюлган арыз, ошондой эле жетекчиликтин чечими 
тиркелиши керек.  

 • Чындыкка дал келүү критерийи – баштапкы документ 
чыныгы турмушта болуп өткөн операцияны чагыл-
дырышы керек (операциянын анык күндөрү, көлөмү 
жана анда катышкан адамдардын кол тамгалары 
көрсөтүлүшү керек). Мисалы: иш сапарлар боюнча до-
кументтер (иш сапарына жөнөтүү буйругу, иш сапар 
күбөлүгү, аванстык отчет, иш сапарды жыйынтыкта-
ган отчет, каражаттарды берүүгө Чыгым-кассалык 
ордер, мейманканадан алынган чыгымдоо документте-
ри, унаа кызматтары ж.б.)

Мыйзамдуулук жана чындыкка дал келүү критерийлерине 
жооп бербеген документтер сапатсыз документтер деп эсеп-
телип, төмөнкүдөй категорияларга бөлүнөт:

 • кокустуктан улам кеткен каталар же билбестиктен 
улам жасалган мыйзамсыз операциялардын жазуула-
ры камтылган документтер;

 • материалдык жасалма белгилер түшүрүлгөн доку-
менттер (тазалоо, кошумчалап жазып коюу, күйгүзүү 
белгилери, кол тамгаларды жасалмалоо, таксировканы 
жасалмалоо ж.б.). 

 • интеллектуалдык жасалмалоо белгилери камтылган 
документтер - бир караганда туура түзүлгөн, бирок 
атайылап жалган маалыматтарды берген документ-
тер.
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2-БӨЛҮМ.  
ФАНДРАЙЗИНГДИ 
ПЛАНДАШТЫРУУ

БӨЛҮМДҮН НЕГИЗГИ ТҮШҮНҮКТӨРҮ

Грант – грант берүүчү уюм тарабынан сынак боюнча тан-
далган өтүнмөлөрдүн негизинде берилүүчү акысыз, кайта-
рылып берилбеген каражаттар.

Грант алууга өтүнмө – грант берүүнү өтүнүп жазган 
кайрылуу; белгилүү бир долбоордун алкагында бөлүнгөн 
каражаттардын же ресурстардын аймак же бүтүндөй коом 
үчүн тийгизе турган кыйыр жана түз пайдалуу жактарын 
негиздеп, курч социалдык-саясий көйгөйлөрдү чечүү үчүн 
мамлекеттик бюджеттен же кайрымдуулук фонддорунан 
каражаттарды алуу боюнча бизнес-план.
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Кобрендинг – бириктирилген бренддерди сатуудан 
түшкөн пайданы кайрымдуулук максатында берүү үчүн 
“бренддерди бириктирүү».

Краудсóрсинг – айрым өндүрүш функцияларын белгисиз 
адамдардын чөйрөсүнө өткөрүп берүү, көпчүлүк учурда 
өз ишин маалыматтык технологиялар менен жөнгө 
салган ыктыярчылардын күчү менен коомдук маанидеги 
маселелерди чечүү.

Краудфáндинг (элдик каржылоо) – башка адамдардын же 
уюмдардын аракеттерине колдоо көрсөтүү үчүн, адатта, 
Интернет аркылуу өз акчалары менен ресурстарын 
ыктыярдуу мүнөздө чогулткан адамдардын/донорлордун 
кызматташтыгы.

Коммерциялык эмес уюм (КЭУ) – өз мүчөлөрүнүн жана 
(же) жалпы коомдун кызыкчылыгында руханий жана 
башка материалдык эмес керектөөлөрүн канааттандыруу 
кызыкчылыгын көздөгөн жеке жана (же) юридикалык 
жактар тарабынан түзүлгөн ыктыярдуу өзүн-өзү башкарган 
уюм. Алар акча табууну максат кылышпайт жана табылган 
пайда мүчөлөрдүн, негиздөөчүлөрдүн жана кызмат 
адамдарынын ортосунда бөлүштүрүлбөйт.

Фандрайзинг ишмердигинин планы – уюмдун, долбоордун 
же окуянын каржылоо керектөөлөрү аныкталган жана 
пландаштырылган иш-аракеттер, мүмкүн болгон мөөнөттөр 
жана ошол керектөөлөрдү канааттандыруу үчүн каржылоо 
булактарын аныктаган план.

Фандрáйзинг – уюм өзү таба албаган жана миссиясы менен 
максаттарын жүзөгө ашыруу үчүн талап кылынган акча ка-
ражаттарын жана башка ресурстарды (адам, материалдык, 
маалыматтык ж.б.) тартуу процесси. 
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2.1. ФАНДРАЙЗИНГ ЖАНА АНЫ ПЛАНДАШТЫРУУ 
ЖӨНҮНДӨ

Пландаштырууга убакыт бөлгөндө, убакыттан утабыз .
Бенджамин Франклин

Фандрайзинг – бул ЖКУнун ишмердиги, ал программаны 
жүзөгө ашыруу жана уюмдун максаттарына жетүү үчүн 
талап кылынган ресурстарды алуунун майнаптуу жана 
үзүрлүү ыкмаларын колдонуп, натыйжада бүтүндөй коом-
дун байкерчилигин бекемдеген өзгөчө миссияга жана стра-
тегияга негизделет. Белгиленген максаттарга жетип, иш-
аракеттер планын аткаруу үчүн бардык уюмдарга ресурстар 
талап кылынат (каржы, материалдык, адам...). Ал эми уюм 
туруктуу иштеши үчүн узак мезгилге чейин колдонула тур-
ган булактар керек. Жарандык коом уюмдары мамлекеттик 
уюмдардан (мамлекет тарабынан каржыланган), коммерци-
ялык түзүмдөрдөн (киреше алышкан) айырмаланып, өз иши 
үчүн ресурстарды өз алдынча издөөгө аргасыз болушат. 
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Коммерциялык эмес чөйрөдө фандрайзинг билим берүү, 
жакырчылыкты жоюу, гендердик теңчиликти орнот-
уу, калктын аярлуу катмарларын бирдей укуктар жана 
мүмкүнчүлүктөр менен камсыз кылуу, био ар түрдүүлүктү, 
элдик чыгармачылыкты ж.б.у.с. сактоо сыяктуу максаттарга 
багытталган. 

ЖКУнун колунда бар нерселерди (учурдагы каражаттары) 
жана кандай нерселерге муктаж (келечектеги каражаттар) 
экендигин туура аныктоо үчүн уюмдун SWOT-талдоосун 
колдонуу сунушталат. Кандай ишти жасап, ал үчүн эмнелер 
жана канча каражат талап кылына тургандыгын аныктап 
алган соң, кынтыксыз чечимдерди топтоп,  мээ чабуулу 
ыкмасын колдонуп, чыгармачыл ойлорду жаратыңыз. 
Албетте, ушул нерселерди аткарып жатып, асмандан жерге 
түшүп, кандай колдо бар каражаттар жана дарамет менен 
кандай иштерди иш жүзүндө аткарууга боло тургандыгын 
чечип алышыңыз керек, б.а. тийиштүү мезгилде уюмуңуз 
илгерилете турган фандрайзинг программаларынын/
өнүмдөрүнүн портфолиосун тандаңыз. Акырындык менен 
акча ресурстарын издөө, фандрайзинг өзгөчө кесиптик 
башкаруу чөйрөсүнө айланып, ЖКУну өнүктүрүүчү негизги 
курамдык бөлүмдөрдүн бирине айланат. Так ошондо гана 
өз планыңызды түзүп, календарды иштеп чыгып, иш-
аракеттер менен орчундуу окуялардын мөөнөттөрүн бел-
гилеп, адамдарга маселелер менен тийиштүү милдеттерди 
жүктөй аласыз – ушул нерсе фандрайзинг деп аталат.

Фандрайзинг планы уюмдун, долбоордун же окуянын кар-
жылоо керектөөлөрүн атайын белгиленген жана пландаш-
тырылган иш-аракеттер, мүмкүн болгон мөөнөттөр жана 
ошол керектөөлөрдү канааттандыруу үчүн талап кылынган 
каржылоо булактары боюнча аныктайт.

Фандрайзингди пландаштыруу менен, уюм төмөнкүлөрдү 
түшүнүп, аныктай алат:
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 • Уюмдун максаттары менен артыкчылыктары жалпы 
жонунан түшүнүктүү;

 • Аныкталган артыкчылыктуу максаттар уюмдун мис-
сиясына жана уставдык милдеттемелерине ылайык 
келет;

 • Белгиленген артыкчылыктуу максаттар башка 
жергиликтүү ишти жана кызматтарды толуктап, бөлөк 
жергиликтүү уюмдар жасаган ишти кайталабайт;

 • Ушул артыкчылыктуу максаттар жүзөгө ашырыла тур-
ган тартипти белгилеген жалпы стратегия бар.

Каражаттар пландаштырылып, топтолуп жатканда, акча 
каражаттары да, башка колдоо көрсөтүү формалары да (жо-
лугушууларды, иш-чараларды өткөрүү үчүн жайды ижарага 
берүү кызматтары, жабдуу, унаа же жарнама) эске алынат.

Фандрайзингдин майнаптуу планы төмөнкүлөргө өбөлгө 
болот:

 • Уюмдун максаттары/артыкчылыктары так жана даана 
белгиленет;

 • Артыкчылыктардын иш жүзүндө аткарылышын кам-
сыз кылат;

 • Каражаттардын максатка ылайык колдонулушун кам-
сыз кылат;

 • Ийгиликтүү каржылоону камсыз кылат;

 • Каражаттарды топтоого катыштыруу жана жалпы 
жоопкерчилик сезимин күчөтөт. 
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Фандрайзингдин кыска мөөнөттүү милдеттери узак 
мөөнөттүү милдеттеринен келип чыгат:

 • Учурдагы ишти улантуу;

 • Көрсөтүлүп жаткан кызматтардын санын көбөйтүү 
жана жаңы тармактарды киргизүү;

 • Көз карандысыздыкты күчөтүү үчүн көз карандылык-
ты азайтуу (каржылоочу тараптын таасирин азайтып, 
бир киреше булагына көз каранды болуп калуу корку-
нучун төмөндөтүү);

 • Резервдерди жаратуу;

 • Узак мөөнөттүү каржылоо мүмкүнчүлүгүн түзүү. 

Фандрайзинг планы белгилүү бир долбоор үчүн өз алдын-
ча документ же стратегиялык пландын тиркемеси катары 
колдонулушу мүмкүн. Фандрайзинг планы уюмдун иш-
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аракеттер планынын ордуна колдонулбайт. Каражаттар-
ды топтоо планы процесстин биринчи баскычы, ал кыйла 
майнаптуу стратегия уюмдун ичинде жана тышында болуп 
өткөн өзгөрүүлөрдү эске алуу менен кайрадан каралып, 
уюмдун өнүгүүсүн баалап жана өлчөө мүмкүнчүлүгүн берет.

Фандрайзинг планын уюмга жуурулуштуруу ыкмалары ка-
тарында төмөнкүлөрдү сунуштаса болот:

 • Уюмдун артыкчылыктуу жана биринчи кезектеги 
керектөөлөрү боюнча стратегияны мезгил-мезгили 
менен карап туруу; 

 • Стратегияны ички отурумдардын алкагында 
жаңыртып туруу;

 • Өнүгүүнү баалоо планынын негизги баскычтарын 
аныктоо;

 • Планды уюмдун жаңы мүчөлөрүнүн арасында жайыл-
туу. 

2.2. ФАНДРАЙЗИНГ ПЛАНЫН ТҮЗҮҮНҮН НЕГИЗГИ 
БАСКЫЧТАРЫ

Көз жаздымда калган ар бир көз ирмем – колдон  
чыгарылган иш жана жоготулган пайда.

Честерфилд Ф.   

Коммерциялык эмес уюмдун фандрайзинг ишин уюштуруу 
оңой-олтоң иш эмес жана аны иш-аракеттердин ырааттуу-
лугун чагылдырган баскычтарга бөлүп кароого болот:

1. Пландаштыруу, көйгөйлөрдү, кызматтарды, 
керектөөлөрдү жана алардын наркын аныктоо;
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2. Каражат булактарын издөө, алардын дараметин жана 
келечектеги ресурстар булагынын каалоолорун анык-
тоо; 

3. Фандрайзинг иш-чарасын өткөрүү, кайрымдуулук 
жасаган жак менен байланышуу жана кайрымдуулук 
каражаттарын алуу;

4. Фандрайзинг натыйжаларын талдоо (баалоо), натый-
жалар жөнүндө отчет түзүп, маалымдоо, ыраазычы-
лык билдирүү. 

Фандрайзинг ишинин баскычтары №4 сүрөттө берилди:

2-БАСКЫЧ
каражаттар булактарын 

издөө, алардын дарамети 
менен келечектеги ресурс-
тар булагынын каалооло-

рун аныктоо

1-БАСКЫЧ
көйгөйдү, кызматтарды, 

керектөөлөрдү жана 
алардын наркын 

аныктоо

3-БАСКЫЧ
фандрайзинг иш-чарасын 

өткөрүү, кайрымдуулук 
жасаган жак менен бай-

ланышып, кайрымдуулук 
каражаттарын алуу

4-БАСКЫЧ
талдоо, натыйжалар 
жөнүндө отчет түзүү 

жана маалымдоо, 
ыраазычылык 

билдирүү

№ 4 сүрөт. Фандрайзингдин баскычтары
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Фандрайзинг мерчиминдеги (циклиндеги) негизги кадам-
дардын ар бири боюнча так белгиленген иш-аракеттер 
тандалган булактын түрүн аныктайт. Мисалдар 3-таблицада 
берилген (14-сүрөттү караңыз).

Ишти туура уюштуруу менен, фандрайзинг мерчимин 
үзгүлтүксүз жүргүзүүгө болот: бир иш-чаранын натыйжала-
рын баалап, иштетип, акырындык менен жаңы иш-чараны 
пландаштырып, өркүндөтүүгө өтүп кетсе болот.

I. Пландоо

Фандрайзингди пландоо процессине чейин каражаттар-
ды тартуу программасын кылдат иштеп чыгуу керек. Ири 
коммерциялык эмес уюмдарда бул процесс ЖКУнун страте-
гиялык планын иштеп чыгып, аныктоо менен башталат. Ал 
пландаштырылып жатканда, уюмдун миссиясына жараша 
иштин негизги багыттары белгиленип, долбоордун кыска 
мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү идеялары тизмеленип, 
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керектүү ресурстар, алардын булактары алдын-ала божо-
молдонуп, фандрайзинг түрү тандалат ж.б.

Эң негизгиси, ЖКУ акча чогултпастан, коомчулуктун со-
циалдык маанидеги максаттарын жүзөгө ашырып, өнүгүү 
максаттарына жакындайт.

Мээ чабуулу ыкмалары, команданын, уюмдун, кеңештин, 
жамааттын мүчөлөрүнүн,  ыктыярчылардын, донорлордун 
чыгармачыл демилгелери жана башка булактар (өнөктөш 
уюмдар, башка КЭУлар, коммерциялык тармак, электрондук 
почта/web-баракчалар аркылуу таркатылуучу маалымат 
бюллетендери ж.б.) фандрайзинг иш-чараларын пландаш-
тыруу үчүн жаңы өбөлгөлөрдү түзөт. 

Көпчүлүк учурларда фандрайзинг бир жылга пландаштыры-
лат, бирок квартал боюнча же үч, беш жылга да план түзүүгө 
болот. 

Мөөнөттөрүө карабастан, Фандрайзинг планында 
төмөнкү курамдык бөлүктөр камтылышы керек:

 • Башкы максат – план багытталган иш-аракеттер

 • Баалуулуктардын болушу – кандайча иш алып барабыз

 • Кызыкдар тараптарды аныктоо – пландын негизги 
бенефициарлары

 • SWOT талдоо 

 • Чыныгы турмуштун шарттарында белгиленген мак-
сатка жетүү үчүн стратегияны жана тактиканы тандоо 
керек. ЖКУнун фандрайзингди стратегиялык жактан 
пландаштыруу жаатындагы тажрыйбасы айгинеле-
гендей, эгер бүтүндөй жамаат кызыкдар болуп, ушул 
багытта иш алып барганга аракет кылса, ошондой эле 
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уюмдун каржы маркетинги туура уюштурулуп, акча 
операциялары туура жөнгө салынып, көзөмөлдөнсө, 
ошону менен катар донорлордун алдында отчет берүү 
тутуму каралып, ЖКУнун программалары кызыктуу 
болсо, фандрайзинг иш-чарасы майнаптуу натыйжа-
ларды бербей койбойт. 

2. Жүзөгө ашыруу. Фандрайзингди уюштуруунун кийинки 
кадамы – аны иш жүзүндө аткаруу (фандрайзингди өткөрүү 
куралдарын тандоо, фандрайзингди өткөрүүгө жооптуу 
адамдар, фандрайзингди жүзөгө ашыруу үчүн каражат бөлүп 
берүү...). 

Фандрайзинг планын жүзөгө ашыруу үчүн ЖКУ өз каражат-
тарын бөлүп берип, алардын ыкчам колдонулушуна, ошон-
дой эле акыркы жана орто аралык каржы натыйжаларына 
жооптуу болгон адамдарды дайындашы мүмкүн.  

Фандрайзингди өткөрүү жоопкерчилиги Башкармалыктын/
директораттын курамындагы жооптуу адамга жүктөлүшү 
мүмкүн.  Ири коммерциялык эмес уюмдарда фандрайзинг-
ди өткөрүү башкармалыктын бутакташкан түзүмү менен 
айырмаланат. Бирок чакан коммерциялык эмес уюмдардын, 
адатта, атайын фандрайзинг кызматтары жок болгондук-
тан, алар өздөрүнүн жеке ресурстарын пайдаланышат же 
адистердин кызматтарына кайрылышат. Чет мамлекет-
терде каражаттарды тартуу боюнча кеңеш берип, каржы 
иш-чараларын уюштурган фандрайзерлердин кызматын 
көрсөткөн атайын агенттиктер бар.  

3. Мониторинг – фандрайзинг планынын жүзөгө ашыры-
лышын көзөмөлдөп, пландарды болуп өткөн өзгөрүүлөр 
боюнча түзөтүп туруу. Мониторинг процессинин эң негизги 
курамдык бөлүгү – фандрайзинг натыйжаларын баалоо. Эң 
негизгиси, фандрайзинг планын жүзөгө ашыруу үчүн ко-
шумча каражаттарды тартуу боюнча иш алып барган жана 
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жүзөгө ашырган адамдардын иш-аракеттери канчалык 
деңгээлде майнаптуу болгонун түшүнүүгө болот.  Мындай 
баалоо ишинде үч негизги суроого жооп алса болот:

1) фандрайзинг иш-чарасынын максаттары ЖКУнун 
практикалык керектөөлөрүнө канчалык деңгээлде 
туура келет (белгиленген максаттардын майнаптуулу-
гу);

2) алынган натыйжалар белгиленген максаттарга канча-
лык деңгээлде төп келет (иш-чаранын натыйжалуулу-
гу);

3) ушул натыйжаны алуу үчүн жумшалган каражаттар 
(акча, убакыт, адамдар) канчалык деңгээлде майнап-
туу болду.

Мониторинг иши аркылуу ЖКУ фандрайзинг стартегия-
сы белгиленген тартипте жүзөгө ашырылып жатканды-
гын жана анын майнаптуулугун аныктай алат. Ал үчүн 
каражаттарды топтоо процесси кандай жүрүп жаткан-
дыгын так жана даана көрсөткөн сандык жана сапаттык 
көрсөткүчтөрдү аныктап алуу керек. 

Эгер көрсөткүчтөр кандайдыр бир көйгөйлөрдү же күтүлгөн 
натыйжалардан алдаганча начар жыйынтыктарды чагыл-
дырып турса, фандрайзинг стратегиясына кийлигишип, 
талап кылынган түзөтүүлөрдү (ыкманы тууралоо, жаңы 
ыкманы колдонуу, жамааттын жана ыктыярчылардын 
каражаттарды тартуу дараметин арттыруу ж.б.) киргизүүгө 
болот.  Фандрайзинг стратегиясын баалоо иши каражат-
тарды топтоо процесси аяктагандан кийин жүргүзүлөт. 
Баалоо аркылуу фандрайзинг ыкмаларынын майнаптуулу-
гун, ошондой эле донорлорго карата мамилени жана ушул 
процесске катышкан жаматтын жетишкендиктерин билүүгө 
болот. Кийинчерээк сапаттык жана сандык көрсөткүчтөрдү 
талдоо менен, ушул фандрайзинг стратегиясын келечекте 
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колдонууга болор болбосун чечип, өзгөрүүлөрдү башкарып 
же мындай стартегия уюм үчүн майнапсыз болуп калса, ан-
дан баш тартууга болот.  

4. Талдоо. 

Ал төмөнкүлөрдүн майнаптуулугун аныктоого жардам бе-
рет: пландаштыруу баскычтары; жүзөгө ашыруу баскычта-
ры; акыркы натыйжалар. Талдоо процессинде сандык жана 
сапаттык көрсөткүчтөрдү колдонуу сунушталат. 

Каражаттарды топтоо иш-чарасынын майнаптуулугун 
өлчөө көрсөткүчтөрү:

I. Фандрайзинг көрсөткүчү. 

Алынган киреше менен ошол кирешени топтоодо жумшал-
ган чыгымдардын ортосундагы айырманын көрсөткүчү. 
Фандрайзинг көрсөткүчү кичинекей болбогону жакшы;
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II. Таза пайда. Жумшалган чыгымдарды жапкандан кийин 
калган акча каражаттары. Уюм ишмердигин ишке ашырууда 
жумшала турган чыгымдар б.а. белгиленген максаттарга 
жетүү үчүн жетиштүү боло турган каражаттардын калышы.

III. Жооптордун көрсөткүчү. Мүмкүн болгон бир нече до-
нор менен иштөө ыкмаларында колдонулат. Сиздин 
билдирүүңүзгө/кайрылууңузга жооп берген адамдардын 
пайызы жооптордун көрсөткүчү болот. Бул көрсөткүч канча-
лык жогору болсо, ЖКУ үчүн ошончолук жакшы.

IV. Кайрымдуулуктардын орточо өлчөмү. Ар бир донордун 
кайрымдуулук каражаттарынын орточо көлөмү кайрымдуу-
лук каражаттарынын орточо өлчөмүн көрсөтүп турат. Жал-
пы сумма жооптордун көрсөткүчүнө жана ар бир донордун 
орточо салымына жараша болот.

V. Фандрайзинг чыгымдары. Адамды/уюмду тартуу үчүн 
жумшалган сумма менен ошол донордон алынган кайрым-
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дуулук каражаттарынын суммасы салыштырылат (белгилүү 
бир убакыт өткөндөн кийин салыштырылат).

Эксперттик топ фандрайзингдин акыркы натыйжаларынын 
майнаптуулугун баалоо үчүн фандрайзингге жумшалган 
чыгымдардын акталышынын коэффициентин (Kобор) жана 
фандрайзингдин рентабелдүүлүгүнүн коэффициентин 12 (Rф) 
колдонуу сунушталат.

Фандрайзингге жумшалган чыгымдардын акталышынын 
коэффициенти аркылуу белгилүү убакыт ичинде фандрай-
зингге жумшалган чыгымдар фандрайзингден түшкөн кара-
жаттар менен канча эсе актала тургандыгын билүүгө болот.

Кобор =
Тартылган каражат

Фандрайзинг чыгымдары

Фандрайзингдин рентабелдүүлүк коэффициенти (ФРК) 
(алынган каражаттар менен фандрайзингге жумшалган чы-
гымдардын ортосундагы айырма) фандрайзингден түшкөн 
каражаттардын бирдигине канча пайда туура келе турган-
дыгын көрсөтөт. 

Rф =
Киреше

* 100 %
Тартылган каражат

ФРКны эсептөө ыкмасы бардык ЖКУларга ылайык келген 
ыкма.

Ресурстардын булактарынын түрлөрү боюнча, мисалы, 
кайрымдуулук акциясы үчүн каражат топтогон учурда, фан-
драйзингди төмөнкүдөй баскычтарга бөлүп караса болот. 
№5 таблицаны караңыз.

12 Юдахин К. Кыргызча-орусча сөздүк (kg-ru) http://tamgasoft.kg/dict/
index.php?page=main&lfrom=kg&lto=xx&word=%D0%B1%D0%B8%D1%
82%D0%B8%D1%80 
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Фандрайзинг – бири-бирин алмаштырып турган бир катар 
баскычтарда өтө турган процесс. Ошентип ЖКУнун каражат-
тарды топтоо ишин спиралга окшоштурсак болот – анын 
бир буралышы фандрайзингдин ар бир мерчеми (цикли), ал 
ар бир буралыш уюмду каражаттарды топтоо ишинин жаңы 
деңгээлине көтөрөт. 

2.3. ФАНДРАЙЗИНГ КУРАЛДАРЫ

Эмгекчил адам - каражат издейт, жалкоо адам – шылтоо издейт. 
С. П. Королев

Фандрайзинг куралдарынын топтому ар түрдүү. 1990-жыл-
дары ал фандрайзингдин «мыкты он куралы» деген ата-
лышта тутумдаштырылган13.  Ошол мезгилден бери ушул 
куралдар топтому олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болгон жок, 
бирок электрондук фандрайзинг (Интернет жана мобилдик 
төлөмдөр тутуму) деп аталган куралдардын эсебинен сапат-
тык жактан бир кыйла кеңейтилди.

Фандрайзинг куралдары14:

1. Мүмкүнчүлүгү бар колдоочуларга (демөөрчүлөргө) кат 
жазуу.

2. Өнөктөш долбоорлор. 

3. Грант алууга өтүнмө.

4. Кайрымдуулук каражаттарын чогултуучу кутулар.

5. Кайрымдуулук каражаттарын түз чогултуучу бир жол-
ку акциялар.

13 Т.В. Артемьева, Г.Л. Тульчинский.  Фандрейзинг: привлечение средств. 
СПб. ЛАНЬ.2010. 134-135-б.

14 В. Вайнер Горячая десятка инструментов фандрайзера (http://www.
prpc.ru/met_nko/hot_ten.shtml)
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6. Банктын дүмүрчөктөрү (кви-
танциялар).

7. Мүчөлүк төгүмдөр.

8. Гезитке макала жайгаштыруу.

9. Долбоордун каржыланы-
шын мамлекеттик бюджетке 
киргизүү.

10. Акы төлөнүүчү кызматтар 
жана ишкердик.

1-курал. Мүмкүн болгон ресурс 
булактарына кат жазуу. ЖКУ-
лардын көпчүлүгүнүн кайрымдуу-
лук каражаттарын топтоо боюнча 
иши так ушул куралдан башталат. 
Бирок ар бир учурга карата каттар-
дын атайын өзүнчө түрү колдону-
лат. Эң жөнөкөй вариант – мүмкүн 
болгон ресурс булактарына жалпы 
кат жөнөтүү. ЖКУнун өкүлдөрү 
көпчүлүк учурда катты тийиштүү 
адамдын колуна тапшырганга ара-
кет кылышат же катчыга таштап 
кетишет. Дагы бир жөнөкөй вариант – мүмкүн болгон ресурс 
булактарынын жок дегенде аты-жөнү, ээлеген кызматы 
белгилүү болсо, бетме-бет жолугушуу жолу. Бирок мын-
дай учурда, жеке жолугушууда боло турган сүйлөшүүнүн 
варианттарын ойлонуштуруп, андан кийин катчы аркы-
луу сөзсүз бышыктап чалып турууга же факс аркылуу кат 
жөнөтүүгө туура келет.   

Каттын текстин кылдат ойлонуп чыгуу керек. Катта 
төмөнкү нерселер камтылышы зарыл: ишкана жөнүндө 
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жагымдуу пикирлерди билдирүү, каттын ортосунда ор-
чундуу сүйлөмдүн алдында тийиштүү адамдын аты-жөнүн 
кайталоо, тематикалык фирмалык бланк же атайын барак, 
каржылык жардамдан баштап кеңеш берүүгө чейинки 
колдоо варианттарын тандоо ж.б. Каттын максаты – ресурс 
булактарын кызыктырып, аны менен жеке жолугушууга 
баруу. Мындай жолугушууга ЖКУнун өкүлдөрү уюмдун про-
файлы менен барышып, жолугушуу ресурс булактарынын 
колдоо көрсөтүүгө макулдугу менен аякташы керек. Адатта, 
жолугушуудан кийин жаңы каттар жазылып, алар керектүү 
ресурстарды берүү жолдорун талкуулоодон баштап, чакыруу 
жана ыраазычылык билдирүүгө чейин акырындык менен 
ишкердик мүнөздөгү кат жазышууга жана сүйлөшүүлөргө 
айланат. 

Каттын үлгүсү

Россия Федерациясынын  
Калуга шаарынын Аманат банкынын төрагасы 
А.П.Демичевге

Урматтуу Алексей Петрович!

«Мен жердештериме ишенем» аттуу тилектештик акциясына колдоо 
көрсөтүп, кайрымдуулук иретинде эки пандустун курулушуна акча 
бөлүп берүүңүздү өтүнөбүз. Бир пандустун орточо баасы алты миң 
рублду түзүп, Сиз бөлүп бере турган он эки миң рублга эки пандус куру-
луп, майып арабачан адамдар, бааргерлер жана балдарын кол арабада 
сүйрөп  жүргөн ата-энелер сыяктуу миңдеген калугалыктар ондогон 
жылдар бою күн сайын ыңгайлуу жашоо шарттары менен камсыз болу-
шат деп ишенебиз. 

Мындан тышкары, майыптарыбызга колдоо көрсөткөн меценаттар 
менен кайрымдуулук жасаган адамдардын аты-жөнү атала турган, 
20-июнда өтүлүүчү жыйынтыктоочу пресс-конференцияга катышып 
кетсеңиз өтө кубанычта болобуз.

Терең урматтоо менен, 

Долбоордун координатору

О.В. Ветошкина 
12.06.2000
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2-курал. Өнөктөш долбоорлор. Жогорудагы куралга кара-
ганда кыйла таасирдүүрөк вариант – демөөрчүгө кызыктуу 
боло турган долбоорду биргелешип жүзөгө ашыруу жол-
дорун сүрөттөгөн сунуштоо каты. Биргелешкен долбоор-
ду иштеп чыгууда ишкананын жетекчисинин аты-жөнүн 
гана эмес (айрым учурларда ушул гана жетиштүү болот), 
анын ишинин мүнөздүү өзгөчөлүгүн жана көз-караштарын, 
учурдагы идеологияны жана бизнес-уюмунун миссияларын 
билүү керек. Долбоорду биргелешип аткаруу боюнча сунуш-
катты кылдаттык менен иштеп чыгып, каржы эсептерин 
тактап, тараптар көрө турган пайдаларды белгилеп, эки 
тараптын тең максаттуу топторунун кызыкчылыктарын 
эске алуу менен, чечилип жаткан көйгөйдүн социалдык 
жактан маанилүүлүгүн негиздеп берүү зарыл. Мисалы, 
Москвадагы «Фокус» коммерциялык эмес уюму менен амери-
калык Ansell фирмасынын Россиядагы өкүлчүлүгү биргелешип 
жүзөгө ашырган өнөктөштүк долбоору15. Алгач Интернет-
тен табылган дарекке факс аркылуу сунуш-кат жөнөтүлгөн. 
Андан соң болочок ресурс булактары менен бир нече ирет 
жолугушуу болуп, акыры ал жаштардын арасында СПИДдин 
алдын алуу боюнча буклетти чыгарууга каржылык жактан 
жардам берүүгө макул болгон. Учурда ушул фирма Москва 
шаарында «Бул кичинекей нерсе экөөңөрдү тең коргойт» 
(«Это мелочь защитит обоих») аттуу маалыматтык кам-
паниянын демөөрчүсү болуп, эки жылдан бери ар кандай иш-
чараларга жана «Фокустун» акцияларына колдоо көрсөтүп 
келет. Бул социалдык долбоордун башкалардан өзгөчөлүгү 
долбоордун бардык тараптарынын кызыкчылыктарын 
эске алгандыгында, кайрымдуулук иретинде берилген ар бир 
доллар натыйжалуу болуп, Ansell өнүмүн (продукт) жарна-
малап, жайылтууга сарптала турган чыгымдар бир кыйла 
үнөмдөлгөнүндө, коомчулук менен байланыш курууда болуп 
саналат. 

15 Ошол эле жерде
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3-курал. Грантка өтүнмө жазуу. Фандрайзингдин эң көп 
колдонулуучу куралдарынын бири – грантка өтүнмө жазуу. 
Грант алуу үчүн фандрайзер грантка өтүнмө жазуу сыяктуу 
татаал процесстен өтүп, анын натыйжасында донор жары-
ялаган сынакта жеңип чыгып, керектүү каражаттарга ээ 
болушу мүмкүн. Фандрайзердин биринчи жардамчылары – 
ар кандай фонддордун, айрыкча, чет өлкөлүк фонддордун 
даректери.  Фонддордун даректери дегенде Интернеттеги 
фонддордун чубалжыган тизмелери эмес, КР аймагында иш 
алып барган, байланыш даректери, телефондору, электрон-
дук почтасы бар фонддор. Жаңы иштей баштаган фандрай-
зер ушул куралды колдонууда биринчи кезекте так ушул 
нерселерди сурайт. Андан соң ЖКУнун артыкчылыктуу мак-
саттарын, атайын программалардын же учурдагы конкур-
старды, колдоого ээ болуу шарттарын тактап алуу керек бо-
лот. Фондго биринчи каттарды жөнөтүп, өтүнмөлөрүңүздүн 
кыскача аннотацияларын тапшыруу менен, долбоорго, 
өтүнмө тапшырган уюмга жана долбоордун катышуучу-
ларына болгон ишенүү сезимин түптөө боюнча аракеттер 
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көрүлө баштайт. Уюм канчалык ишенимдүү болсо, анын 
колдоого ээ болуу мүмкүнчүлүгү ошончолук көбүрөөк болот. 
ЖКУга болгон ишеним күчтүү болушу үчүн анын буга чейин 
алынган гранттары боюнча тарыхы кынтыксыз болушу 
абзел. Айрым уюмдар грантсыз жашап кете албаган абалда 
жана донордон жаңы ресурстарды күтүшөт. Андыктан «бир 
жерди» гана карап отура бербестен, каржылык туруктуулук-
ту камсыз кылуу үчүн гранттык эмес, жергиликтүү ресурс 
булактарын издей берүү зарыл.  

4-курал. Кайрымдуулук каражаттарын топтоочу 
кутулар. Бул кайрымдуулук каражаттарын топтоо 
ыкмаларынын илгертен бери келе жаткан кеңири тараган 
түрү.  Коомдук жерлерде (кеңселерде, дүкөндөрдө, 
банктардын бөлүмдөрүндө ж.б.у.с.) тунук кутулар орнотулуп, 
аларга уюмдун кайрылуусу жазылат. Кайрымдуулук 
каражаттарын топтоочу кутуну орнотуу үчүн төмөнкү 
аракеттер талап кылынат: уюм куту орнотула турган жердин 
жетекчилигине кайрылып, расмий түрдө уруксат алгандан 
кийин кутуларды орнотуп чыгат (кутуларда кайрымдуулук 
каражаттарын топтоо максаты, каражаттарды кайсы 
уюм топтоп жаткандыгы, анын дареги жана телефондору 
көрсөтүлүшү керек).   Кайрымдуулук каражаттары 
купуя мүнөзгө ээ болгондуктан, уюм кайрымдуулук 
кылган адамдар менен андан ары мамиле түзүп кетүүгө 
мүмкүнчүлүгү жок болот. Бул куралды колдонууда 
кайрымдуулук колдоосун көрсөткөн адамдардын баарына 
ыраазычылыгыңызды билдирип, кутулар орнотулган 
бардык жерде кайрымдуулук каражаттарын топтоо иш-
чарасынын жыйынтыгын илип коюу керек.  Мисалы, 
2014-жылдын 21-июлундагы “Вечерний Бишкек”16 гезитинде 
жаңы балалуу болуп, оор турмуштук абалда калган 
1-топтун майыбы Айзада Кожобергенова тууралуу 
макала жарыяланганда, “Табият” ЭДК материалдык 

16 Ошол эле жерде
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жардам көрсөтүү үчүн коомдук жерлерге кайрымдуулук 
каражаттарын топтоочу кутуларды орнотуп чыккан17. 
Жалпы жонунан 31625 сом акча каражаты, кийим-кече, 
электротехника, азык-түлүк ж.б. топтолгон. 

5-курал. Кайрымдуулук каражаттарын бир ирет 
топтоо акциялары. Мындай акцияларда көбүнчө 
кайрымдуулук каражаттарын топтоочу кутулар колдонулат 
(4-куралды караңыз). Адатта өзүнө өзү жардам бере 
албаган топтордун көйгөйлөрүн чечүү үчүн көп каражат 
топтолот. Тике акцияларда максаттуу топтор менен 
түздөн-түз иштешип, алар көйгөйдү чечүүгө катышат. 
Курал катары тике акциялардын дагы бир мыкты 
касиети – ал журналисттердин көңүлүн өзүнө буруп, 
дагы бир кошумча ресурска ээ болот, башкача айтканда, 
журналисттердин аркасы менен белгилүүлүккө, коомдук 
мааниге жана ишенимге жетишет. Мисалы18, «Жардам 
берүү жеңил» («Помогать легко») КФ 2014-жылдын 
27-28-сентябрында Бишкектеги соода-көңүл ачуу 
борборлорунун биринде  “Жалпылап жардам берүү 
оңой” («Всем миром помогать легко») деген аталышта 
кайрымдуулук жармаңкесин өткөрдү. Жыйналган каражат 
(231 миң 459 сом) Улуттук онкология борборунун балдар 
бөлүмүнүн жаш бейтаптарын дарылоого  берилди. Мындай 
иш-чара Бишкекте биринчи жолу болуп өттү. Жармаңкенин 
программасында: онкология бөлүмүндөгү балдарга колдоо 
көрсөтүү үчүн музыканттар, артисттер, ырчылар 
жана бийчилер топтору биригип өнөрлөрүн көрсөтүштү.  
Кызыктуу мастер класстардын ичинен баланы слингге 
салып көтөрүүнү айтууга болот19. Бардык кызыккан ата-

17 http://www.vb.kg/doc/280720_mat_invalid_polytoramesiachnogo_
rebenka_nyjdaetsia_v_pomoshi.html

18 http://www.vb.kg/doc/285331_dlia_materi_invalida_i_ee_malysha_
ystanovili_blagotvoritelnye_yrny.html

19 http://pomogatlegko.weebly.com/index.html   https://m.facebook.com/gro
ups/302371653257076?ref=bookmark
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энелерге балдарын слингге салып 
көтөрүүнү үйрөтүштү. Дагы бир 
кызыктуу мастер-классты Silver 
зергер дүкөнүнүн командасы өтүп 
берди, алар балдар менен ата-
энелерине табигый таштардан 
жакшынакай билериктерди 
жасап беришти. «ДИНО» балдар-
га билим берүү борборунун окуту-
учулары сүрөт тартуу боюнча 
кызыктуу мастер-класс өтүштү. 
Жаш кондитерлер менен кули-
нарлар жармаңкенин мейманда-
рында таттуу нан азыктарын 
жасап сатышты. Мындан тыш-
кары, жармаңкенин меймандары 
ар кандай оюнчуктарды, кий-
им-кече, журналдар, сүрөттөр, 
куттуктоо кагаздар жана би-
жутерия буюмдарын сатып ала 
алышты. Ошондой эле каалаган 
адам кесипкөй сүрөтчүлөрдүн, 
визажисттердин, маникюр, 
чач-тарач жана боди-арт чебер-
леринин кызматтарынан пайда-
лана алды. Жармаңкеге катышуу 
шарттарынын бири – сатылган 
товарлардан түшкөн 100% пай-
даны оорукчан балдарга берүү болду. 

6-курал. Банктын дүмүрчөктөрү. Кайрымдуулук каражатта-
рын топтоонун бул түрүндө акчалар банк дүмүрчөктөрү ар-
кылуу которулат. Типографиядан реквизиттери толтурулган 
төлөм дүмүрчөктөрү басылып чыгат. Банктын жетекчилиги 
менен макулдашылгандан кийин, дүмүрчөктөр банктардын 
бөлүмдөрүндө (же сайтта, же журнал менен гезиттерге) 
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жайгаштырылат. Кайрымдуулук кылгысы келген адам өз 
аты-жөнүн гана көрсөтпөстөн, кайрымдуулук иретинде 
бере турган сумманы жазып, төлөп коюшу керек. Мындан 
тышкары уюм дүмүрчөктө белгилүү бир сумманы көрсөтүп 
коё алат. Мисалы,20  Москвадагы «Подвал» театр-студиясы 
«Бтр кошуу бир» («Один плюс один») долбоорунун алкагында 
Автобанктын дүмүрчөгүндөгү сумма деген жерге 1 рубль 
деп жазып койгон. Бул курал Москвада сыналгандан кийин, 
долбоор Ярославлда, Екатеринбургда, Ставрополдо, Воро-
нежде улантылган.21 Дүмүрчөктөр «Космополитен» жур-
налына басылып чыгып, кайрымдуулук каражатын бергиси 
келген адам аны кесип алып, банкка алып барып төлөй алган. 
Мында эң негизгиси, банктын жетекчилиги менен туура 
иштешүү керек. Кайрымдуулук каражатын банкка өз иши 
менен келген же коммуналдык кызматтарды төлөп жаткан 
адам бере алат. Дүмүрчөктөр акырындык менен файндрай-
зерлердин басымдуу көпчүлүгү колдонгон куралга айланып 
калышы мүмкүн, себеби маалыматтык кампания сабаттуу 
жүргүзүлсө, акча туруктуу түшүп, кайрымдуулук каражатта-
рынын динамикасын, алардын өлчөмүн, жада калса, кийин-
черээк почта аркылуу кат жөнөтүү үчүн ресурстар булакта-
рынын даректерин да билип турууга болот.

Кыргызстандык ЖКУлар бул куралды азырынча колдонуша 
элек.

7-курал. Мүчөлүк төлөмдөр. Уюмдун негиздөөчүлөрү 
(мүчөлөрү, катышуучулары) туруктуу мүнөздө төлөп туру-
учу мүчөлүк төлөмдөр ЖКУнун уюштуруучу документтери 
менен белгиленет. Уюмдун уставында акчалай төлөмдөр, 
алардын көлөмү жана формалары алдын-ала такталып, 
көрсөтүлүшү керек. Мүчөлүк төлөмдөр бир жолку (уюмга 
келип кошулганда) же туруктуу (такай) мүнөзгө ээ болушу 

20 Слинг — ымыркай баланы көтөрүп жүргөнгө арналган кездемеден жа-
салганбуюм

21 Маалымат булагы: http://www.prpc.ru/met_nko/hot_ten.shtml
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мүмкүн: жылына бир жолу, айына бир жолу, үй айда бир 
жолу ж.б. ЖКУга мүчөлүк жок болгон учурда да, фандрайзер 
бул куралды колдоно алат. Төлөмдөрдү кандайдыр бир соци-
алдык долбоордун мүчөлөрүнөн же катышуучуларынан да 
чогултууга болот. Мисалы22, Көркөм өнөрчүлүк жармаңкесине 
даярданып жатканда, каржы каражаттары жетпей кал-
гандыктан, жармаңкени уюштурган жумушчу топ ыкты-
ярдуу төлөм катарында 200 сомдон кошушмак болушкан. 
Чогулган акчага жарыялар менен чакыруу кагаздары басы-
лып чыккан.

8-курал. Гезитте макала жарыялоо. Фандрайзерлер бул 
ыкманы шашылыш чечүүнү талап кылган кырдаалдарда 
колдонушат. Ал форс-мажордук шарттардын кесепеттерин 
жоюу үчүн жеке жана юридикалык жактардан кайрымдуу-
лук каражаттарын топтоодо майнаптуу колдонулат. Бул ку-
ралды мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер да ири 
кырсыктарда, чыр-чатактарда колдонушат. Жалпыга маа-
лымдоо каражаттарында жарыяланган макаланын аркасы 
менен оорукчан балдарга, ардагерлерге жана майыптарга 
акча чогултуп берип, абакта жаткандарга колдоо көрсөтүп, 
калктын социалдык жактан корголбогон катмарлары үчүн 
майрамдарды уюштурууга болот. Макалада кандайдыр бир 
нерсени өзгөртүүгө, кимдир-бирөөнү аман алып калууга, 
кимдир-бирөөгө кубаныч тартуулоого мүмкүн экендиги 
айтылышы керек. Ошондой эле макалага колдоо каттарын 
же кадыр-барктуу, белгилүү адамдардын шилтемелерин, 
дарыгерлердин, эксперттердин корутундуларын, ошондой 
эле жеке кайрылууларды жана сүрөттөрдү (оң маанайдагы) 
кыстарып, аны кыйла таасирдүү кылганга болот. Мындан 
тышкары кайрымдуулук каражаттары түшө турган эсептер-
ди да жарыялоо керек. Фандрайзер ушундай курал менен 
туруктуу иштей алышы үчүн акырындык менен аймактык 
ЖМКда жардам көрсөтүү тууралуу атайын рубрикаларды 

22 Маалымат булагы: http://podval.info/1plus1/index.shtml
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түзсө болот. Мисалы23, теринин рагынан азап чеккен сегиз 
жашар Тынчтыкбек уулу Бахтияр тууралуу макала жары-
ялангандан кийин аны дарылоо үчүн 240 миң сом жана $770 
доллар чогулган. 

9-курал. Мамлекеттик жана муниципалдык бюджет-
тен акча бөлүп берүү. Мамлекеттик органдар жана му-
ниципалиттер ар кандай иш-чараларды, мисалы, Карылар 
күнүн, Балдарды коргоо күнүн ж.б.у.с. майрамдарды өткөрүү 
үчүн ЖКУларга кайрыла алышат (тийиштүү мүнөздө кар-
жылап). Мындан тышкары, ЖКУ мамлекеттик жана муници-
палдык социалдык тапшырыкты алып, аны аткаруу кон-
курстарына да катыша алат. Мисалы24, КР Социалдык өнүгүү 
министрлиги жарыялаган мамлекеттик социалдык тап-
шырыктын алкагында 2014-жылы Чүй облусунун Аламүдүн 
районунда “Үй-бүлө жана эрдик” аттуу эркектер үчүн кризи-

23 Маалымат булагы: WESA
24 http://www.vb.kg/doc/286022_dlia_bolnogo_rakom_bahtiiara_sobrali_

dengi_na_pervyy_seans_terapii.html
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стик борбор ачылып, ал жерден эркектер психологдун жана 
социологдун кызматтарынан пайдаланышып, юридикалык 
көйгөйлөрүн чечүү үчүн жардам алышат.

10-курал. Акы төлөнүүчү кызматтар жана ишкердик.

Көптөгөн уюмдар акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүү 
жана социалдык ишкердик сыяктуу иштер менен «жашап 
кетишет». Кыргыз Республикасынын «Коммерциялык эмес 
уюмдар жөнүндө» мыйзамына ылайык, КЭУлар мыйзамда 
тыюу салынбаган, уюмдун уставында, программалык до-
кументтеринде жана башка актыларында белгиленген 
максаттарга жана маселелерге каршы келбеген иштер 
менен алектене алышат. Коммерциялык эмес уюм чарбалык, 
ошондой эле өндүрүш иштери менен алектенип, алынган 
пайданы негиздөөчүлөр, мүчөлөр, кызмат адамдары, уюм-
дун башка кызматкерлери жана башкаруу органдарынын 
мүчөлөрү менен бөлүшпөйт. Мындай ишмердикке уюмдун 
максаттары менен милдеттерине каршы келбеген товар-
ларды өндүрүү жана сатуу, эмгек акы төлөнүп берилүүчү 
иштерди аткаруу, кызматтарды көрсөтүү сыяктуу иштер 
кирет. Коммерциялык эмес уюмдар аткара турган айрым 
иштерди чектөө мыйзам менен гана аныкталат. Мыйзамда 
белгиленген учурларда, айрым иштердин түрлөрү менен 
алектенүү үчүн уруксаттама (лицензия) же атайын уруксат 
талап кылынат25.

Мындан тышкары, акыркы жылдары фандрайзинг курал-
дары электрондук фандрайзинг ыкмаларынын эсебинен 
сапаттык жактан бир кыйла кеңейтилди. Электрондук фан-
драйзингге ар кандай виртуалдык каналдар кирет: кайрым-
дуулук СМС-билдирүүлөр, электрондук капчыктар, төлөм 
терминалдары, банкоматтар, интернет-банктар аркылуу 
кайрымдуулук кылуу... (үчүнчү бөлүмдү караңыз).  

25 http://pda.kabar.kg/health/full/70625?all
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Акыркы жылдары фандрайзингдин кобрендинг, краудсор-
синг сыяктуу түрлөрү да күндөн-күнгө кеңири колдонулуп 
келе жатат. Кыргызстанда фандрайзингдин бул түрлөрү 
жаңы гана өздөштүрүлүп жаткандыктан, аларды ЖКУнун 
фандрайзинг ишинде колдонуу жолдору менен таанышты-
рып өтүүнү туура көрдүк. 

Кобрендинг (сатуудан түшкөн пайданы кайрымдуулук 
максатында берүү). Социалдык чөйрөдө кобрендинг - бизнес 
менен ЖКУнун ортосундагы өз ара пайдалуу натыйжаны 
камсыз кыла турган максаттарга, ниеттерге жана стратегия-
ларга негизделген өнөктөштүк/өз ара мамилелер. Натыйжа-
да, коммерциялык компаниянын өнүмдөрү көбүрөөк саты-
лып, зоболосу көтөрүлөт, ал эми сатуудан түшкөн пайданын 
кандайдыр бир бөлүгү ЖКУнун социалдык долбоорлоруна 
жумшалат. Мисалы, 2006-жылы UNICEF уюму26 менен Pampers 
компаниясынын кобрендинг акциясынын натыйжасында 
сатуудан түшкөн төгүмдөрдүн эсебинен 70 ашуун өлкөдө 
столбнякка каршы 300 млн. бала эмделген.

Краудсорсинг. Бүгүнкү күнү фандрайзингдин бул түрү 
коомдогу көйгөйлөрдү же маселелерди чечүүчү үлгү ката-
ры жигердүү колдонулуп келүүдө. Маселени чечүү милдети 
адамдардын көптөгөн топторуна бөлүштүрүлө тургандык-
тан, натыйжалар тезирээк алынып, азыраак каражат жум-
шалат. Айрым ЖКУлар бул куралды ресурстарды тартуу, 
ыктыярчылык жана акцияларды өткөрүү үчүн колдонушат. 
Бул чынында эле адамдарды ишке тартып, коомчулуктан 
жардам алуунун мыкты ыкмасы.

Мисалы, Кыргызстанда 2013-жылы краудсорсинг аркы-
луу тарыхый сүрөттөрдү (2000-жылга чейин тартылган 

26 Кыргыз Республикасынын "Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө" 
мыйзамы, 12-берене.
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сүрөттөр) чогултуу процессин жарыялаган 27 Журналисттер 
кошуунунун Интернетте фото-долбоору жүзөгө ашырылып 
жатат. Каалаган адам www.foto.kg сайтына катталып, өз 
сүрөттөрү менен бөлүшө алат. Аталган долбоордун макса-
ты – көркөм чыгармачылык жана даректүү сүрөттөр ар-
кылуу Кыргызстандын визуалдык жана ар тараптуу фото-
тарыхын сактап калуу. 2014-жылдын 28-ноябрына карата 
сайтта 315928 сүрөт жыйналган.

Краудсорсинг ыкмасын келип чыккан көйгөйлөрдү чечүү 
үчүн талап кылынган маалыматты жайылтуу жана топтоо 
үчүн колдонсо болот.

Мисалы29, Ushahidi краудсорсинг платформасы зордук-зом-
булук сыяктуу көрүнүштөр жөнүндө маалыматты топтоп, 
андан соң алынган маалыматтарды картага түшүрүү үчүн 
коомчулуктун дараметин пайдаланат.

Кыргызстандагы краудсорсинг иш-чарасынын башка 
түрлөрүнө (чакан ыктыярчылык) 30 «Кыргызстандагы 
ISOC интернет коомчулугу» коомдук фондунун мисалын 
келтирип өтсөк болот. Ал 31 тексттер менен сөздөрдү дүйнө 
жүзүндөгү 58 тилге которгон акысыз «Google Translate» 
кызматына кыргыз тилин кошуу максатында «Кыргыз тили 
Google Translate’те» долбоорун жүзөгө ашырып келүүдө. Бул 
долбоордун алкагында краудсорсинг ыкмасы жарым-жарты-
лай колдонулуп, бардык кызыккан адамдарга кыргыз тилине 

27 Маалымат булагы  http://unicef.org.uk/UNICEFs-Work/Our-supporters/
Organisations/Corporate-partners/Pampers/
Эскертүү: видеоматериалды төмөнкү даректен көрө аласыз:   
https://www.youtube.com/watch?v=zpUs67WaPXw

28 Кыргызстан: Сүрөт ышкыбоздору тарыхый сүрөттөрдүн ири көлөмдүү 
жыйнагын түзүү боюнча долбоорду жүзөгө ашыра башташты:   
http://russian.eurasianet.org/node/59924

29 http.://foto.kg/galereya/
30 http://crowdsourcing.ru
31 http://translate.google.com/community
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которуу ишине катышуу сунушталган. Ошентип, базага 
1 159 411 сөз киргизилип, анын 1 054 596 сөзү долбоордун 
улук котормочулары тарабынан толугу менен текшерилип, 
бекитилген. 

Краудсорсингди коомдук ой-пикирди топтоо, долбоорду ба-
алоо жана добуш берүү32, коомдун жыргалчылыгына кызмат 
кылган долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн каражат топтоо 
максатында колдонууга болот33. 

2.4. ФАНДРАЙЗИНГДИ ПЛАНДАШТЫРУУ КАДАМДАРЫ

Практикалык тажрыйба айгинелегендей, кыргыз ЖКУла-
рынын көпчүлүгүнүн так жана даана түзүлгөн фандрайзинг 
пландары жок жана каражаттарды тартуу иши кырдаалга 
жараша жана көбүнесе, конъюнктуралык учурлар боюнча 
жүзөгө ашырылат.

Фандрайзинг планын иштеп чыгууда жаңылыштыктарды 
кетирип албаш үчүн россиялык изилдөөчүлөр аныкташ-
кан төмөнкү көнүмүштөрдү (стереотиптерди) эске алууну 
сунуштайбыз34:

 • «фандрайзинг модасы» (каржылоо каражаттарын мам-
лекеттин учурдагы курч көйгөйлөрүн чечүү үчүн эмес, 
кызыктуу долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн алуу);

 • «фандрайзинг зарылчылыгы» (каржы каражатта-
рын уюмдун негизги миссиясын аткаруу үчүн эмес, 
«түзүмдүн жашап кетиши» үчүн алуу);

32 Кыргыз тилинин Интернеттеги келечеги кең. http://soros.kg/
archives/11807

33 Ошол эле жерде
34 Ошол эле жерде
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 • «фандрайзингге көз карандылык» (каржы каражатта-
рын эл аралык донорлордун сынактык-долбоор туту-
мунан башка жолдор менен таба албагандык);

 • «фандрайзинг диктаты» (белгилүү бир долбоор бо-
юнча иш-чаралардын топтому менен бюджетти до-
нор өзү түзгөндүктөн, максаттуу топтун чыныгы 
керектөөлөрүнө туура келбей калат).

Фандрайзинг ишинин планы бардык ЖКУларда болушу 
керек. Жана да башаламан мүнөздө эмес, кагазга түшүрүлүп, 
ЖКУнун жетекчилиги бекиткен текст түрүндө болууга тий-
иш. Эң негизгиси, мындай планды уюмдун жетекчилери да, 
уюмдун туруктуу иштеп кетиши үчүн өз ресурстарын бөлүп 
берип, колдоого көрсөтүүгө даяр болгон кызыкдар адамдар 
да жакшы түшүнүп, билиши керек. Мындай пландын аркасы 
менен учурдагы социалдык көйгөйлөрдү ийгиликтүү чечип, 
ЖКУнун туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылууга болот.

Фандрайзинг уюмдун ишиндеги төмөнкүдөй олуттуу эле-
менттерсиз жашап кете албайт: стратегиялык жана учурда-
гы пландаштыруу, башкаруу, өнөктөштүк, коомчулук менен 
байланыштар, ыктыярчыларды жигердүү катыштыруу 
ж.б.у.с. Андыктан, фандрайзинг ишине киришип жатып, 
ресурстарды тартууга муктаж болгон багытты (долбоор, 
иш-чара) белгилеп, бир катар ырааттуу кадамдарды/иш-
аракеттерди пландаштырып алуу керек: 

1-кадам.  Бенефициарлардын кызыкчылыгын эске алып, өз 
миссиясын жүзөгө ашыруу үчүн талап кылынган ресурстар-
ды баалоо. Эң негизгиси, «ЖКУнун өнүгүү стратегияларын-
да» жана аны жүзөгө ашыруу боюнча иш-аракеттер планын-
да каралган ЖКУ иштеген багыттарда ресурстардын мүмкүн 
болгон булактарын аныктап алуу керек. 

2-кадам.  ЖКУнун социалдык маанидеги ишинин омокту-
улугун камсыз кылуу, ошондой эле максаттуу топтордун, 
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бенефициарлардын кызык-
чылыктарын эске алуу менен, 
ички ресурстарды мобилизаци-
ялоо жана тышкы каражаттар-
ды топтоо боюнча иш-чаралар 
пландарын иштеп чыгуу. 

3-кадам. Ресурстардын 
булактарын жана 
өнөктөштөрдү ынандыруу үчүн 
күчтүү жүйөөлөрдү, ошондой 
эле аларга долбооруңузду 
колдоого шыктандырган 
себептерди даярдап алуу 
керек. Уюмдун/бирикменин 
мүмкүнчүлүктөрүн жана 
мүнөздүү өзгөчөлүгүн эске 
алып, пиар-кампанияны иштеп 
чыгып, кызыкдар адамдарды, 
айрыкча, максаттуу топтор 
менен бенефициарларды 
өз миссияңызды, жетишкен 
ийгиликтериңизди эл 
арасында жайылтуу ишине 
тартуу.

4-кадам. Белгилүү адамдарды 
тандап алып, аларды 
фандрайзер катары даярдап, 
долбоор/иш-чара тууралуу 
материалдар жана “Уюмду өнүктүрүү стратегиясы” менен 
камсыз кылуу. 

5-кадам. Фандрайзерлердин ишин уюштуруу, каражаттарды 
топтоо ыкмаларын макулдашуу. 
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6-кадам.  Ресурстарды туура башкаруу жол-жобосун 
жана түшкөн каражаттарды эсепке алуу жана аларды 
пайдаланууну көзөмөлдөө тартибин белгилөө. 

Фандрайзинг боюнча кеңешчи Кен Филипс (Фьючерс/
Organization  Futers  LLC өкмөттүк эмес уюму) уюмдун стра-
тегиялык жана ыкчам фандрайзинг планын суроолор менен 
жооптордун35 негизинде түзүүнү сунуштайт. Мындай жол 
менен Фандрайзингдин негизги түзүлүшүн көрүп, анын маз-
мунун чечмелөөгө болот.

Фандрайзингди пландаштыруу (3-5 жылга) 

1. «Көрө билүүнү» так жана даана аныктап алуу үчүн 
төмөнкү суроолорго жооп бериңиз: Коомдо эмнелерди 
өзгөрткүбүз келет? Биз эмне үчүн жашайбыз? Кынтык-
сыз жашоону кандай элестетебиз? 

2. «Кызыкдар адамдар» дегенде, биринчи кезекте, өз 
максаттуу топторуңуздун же бенефициарлардын, 
өнөктөштөрдүн жана стейкхолдерлердин керектөөлөрү 
менен кызыкчылыктарын эске алуу керек.

Кимге кызмат кыласыз? Сиздин көрө билүүңүздү адам-
дардын кандай топтору бөлүшөт? Алар кимдер? Көрө 
билүүңүздү алар Сиз менен эмне үчүн бөлүшөт? Алар-
дан эмне аласыз? Алар кандай талаптарды коюшат? 

3. Узак мөөнөттүү натыйжалар. 

Узак мөөнөттүү натыйжалар коомго кандай пайда кел-
тирет? Максаттарды так жана даана белгилөө (мисалы, 
үй-бүлөдөгү зомбулук көрүнүштөрүн азайтуу, жарандар-
дын коомдук жигердүүлүгүн жогорулатуу ж.б.) 

35 Мобилизация ресурсов сообщества и фандрайзинг (Ничковская И.П., 
Дремлюга С.А., Барова В.В.). Маалымат булагы: maxshmatov.ru/.../
Mobilizaciya-resursov-soobshchestva-i-fandrayzing_UMK .pdf 
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4. Миссия. Эмне үчүн Сиздин уюм? Кимге кызмат кылып 
жатасыз? Кандай керектөөлөрдү канааттандырып жа-
тасыз? Эмне кылып жатасыз? (күнүмдүк иште кандай 
жардам берип жатасыз?) 

5. Стратегиялык орунду ээлөө. Донорлор, кардарлар, 
бийлик үчүн башкалардан эмнеңиз менен айырмала-
нып турасыз? Башкалардан эмнеңиз менен өзгөчөлөнүп 
турасыз? Донорлор эмне үчүн Сизге колдоо көрсөтүшү 
керек? Тышкы дүйнөгө өз ара иштешүүнүн кандай ык-
маларын сунуштап жатабыз? 

6. Баалуулуктар жана уюштуруу маданияты. Уюмдун 
ичиндеги этика ченемдери, өз ара иштешүү стили, каа-
да-салттар, жүрүм-турум ченемдери. 

7. Ишенимге ээ болуу. Адамдар эмне үчүн Сизге ише-
ниши керек? Тарых, натыйжалар, жетекчиликтин ак 
ниеттүүлүгү, каржы тутуму, аудит, ачык-айкындуулук, 
отчеттуулук. «Силер бизге ишене берсеңер болот, себе-
би...» 

8. Кырдаалды баалоо. Учурда кайсы жердесиз? Кырда-
алды баалоо. Учурдагы кырдаалды кандай сүрөттөйт 
элеңиз? Жакшы жактары? Жаман жактары? Негизги 
тенденциялар кандай? Кандай саясий, экономикалык, 
маданий жана технологиялык шарттарда жашап жата-
сыз? Атаандаштырыңыз эмне кылып жатышат? SWOT-
талдоо, биринчи бөлүмдү караңыз. 

9. Негизги көйгөйлөр. Майнаптуу иштегенге эмне жол-
тоо болуп жатат? Кандай тоскоолдуктарды жоюу керек? 
Бир нече жылдын ичинде таасир этүүгө жана чечүүгө 
мүмкүн болгон 3-5 негизги көйгөй. 

10. Негизги максаттар. 3-5 жылдан кийин кайсы жерде 
болушуңуз керек? 
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11. Жаңы стратегиялар. Кандай жолдор менен алдыга 
кетишиңиз керек? Кандай багытты карманышыңыз 
керек (өзгөчөлүк, жогорку сапаттагы кызматтар, арзан 
баа).

12. Донорлор көрө турган пайда. Донорлоруңуз ким? До-
норлор кандай пайда көрүшөт? Эмне үчүн алар колдоо 
көрсөтүшү керек?

Ыкчам пландаштырууда (1 жылга) төмөнкү суроолорго 
жооп алууга болот. Фандрайзинг планынын формасынын 
үлгүсүн караңыз. 6-таблицаны караңыз.

№ 6 таблица
Ыкчам фандрайзинг планы

№ Иш-
чаралар

Ресурс-
тар

Мөө-
нөттөр

Иш-ара-
кеттер

Натый-
жалар-

дын 
көрсөт-
күчтөрү

Жо-
оптуу 
адам-

дар

Эскер-
түү

Жыл-
дын 
аягына 
чейин 
кандай 
иштер 
жаса-
лышы 
керек?

Ар бир 
масе-
лени 
атка-
руу 
үчүн 
канча 
акча, 
адам, 
жаб-
дуу 
талап 
кылы-
нат?

Кандай 
мөө-
нөттө 
атка-
рылы-
шы 
керек?

Эмне-
лерди 
кандай 
жол 
менен 
жасай-
сыз?

Күтү-
лүүчү 
натый-
жалар-
дын 
деңгээ-
лин 
кандай 
сандык 
жана 
сапат-
тык 
маалы-
маттар 
чагыл-
дырып 
турат?

Иш-ча-
ранын 
атка-
рылы-
шына 
жооп 
туу 
адам-
дар 
кимдер, 
аты-
жөнү, 
кызмат 
орду

Мүм-
күн 
болгон 
кыйын-
чылык-
тар 
жана 
корку-
нучтар 
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2.5. ФАНДРАЙЗИНГ ПРОЦЕССИН БАШКАРУУ ТУТУМУ

Эгер кол астыңызда билими күчтүү, иштин көзүн  
билген мыкты кызматкерлер иштеп, бирок аларды чечим  

кабыл алуу процессине кийлигиштирбесеңиз, анда  
убакытыңызды жөн гана текке кетирип жатасыз.

Менеджмент постулаты

Фандрайзинг процессин башкаруу тутуму анын даярдык 
деңгээлине байланыштуу бир катар критерийлерге жооп бериши 
керек. Анда уюмдун бир нече курамдык бөлүгү камтылган:

a.  Жетекчилик түзүмү; 

б.  Каржы маселелерин башкаруу;

в.  Маалыматты башкаруу тутумдары;

г.  Адам ресурстары.
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Жетекчилик түзүмү

ЖКУнун жетекчилик органы негиздөөчү ролду ойнойт: ресурстар-
ды тартуу планын иштеп чыгат (уюмдун кызматкерлери жана 
мүмкүн болгон кеңешчилер менен биргеликте), белгилүү бир 
көйгөйлөрдү чечүү же донорлорду ынандыруу үчүн каржылоочу 
адам менен бетме-бет сүйлөшүү талап кылынганда процессти 
жөнгө салуу ишине катышып, кийлигишет. 

Каржы маселелерин башкаруу

Тышкы байланыштар менен бирге, каржы маселелерин башка-
руу тутуму уюмдун эң күчтүү курамдык бөлүгү болуп эсептелет, 
себеби уюмга белгиленген максаттарга жетүүгө жардам берүү 
менен, каражаттарды тартуу ишин башкарат. Учурда аракеттеги 
мыйзамдарды так сактап, каржы ресурстарын туура пландашты-
рып, көзөмөлдөө менен, уюмдун ишинин майнаптуулугун арт-
тырууга болот. Адатта, күч-кубаттуу уюмдун аркасында өз ишин 
так билген каржы маселелерин башкаруу түзүмү жатат. Каржы 
маселелерин башкаруу түзүмү майнаптуу иштеген уюм ар кандай 
ишке жумшалган чыгымдарды оңой баалап, каражаттарды топтоо 
ишинин башталышы болгон бир жылдык бюджетти иштеп чыга 
алат. Ошол эле учурда, каржылык отчеттору (жылдык отчеттор, 
текшерүү комиссиясынын отчеттору, тышкы аудит) так түзүлсө, 
уюмга же мекемеге болгон ишеним бекемделип, анын каржылык 
колдоого ээ болуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт.

Маалыматты башкаруу тутумдары

Каржы каражаттарын тартуу иши – колдо бар толук жана ар 
тараптуу маалыматтын негизинде чечим кабыл алуу процессин 
билдирет.

 • Мурунку бир жылдык отчеттор жана аудит отчеттор;

 •  Чыгымдардын же долбоорлордун/тармактардын ар кандай 
категориялары боюнча бюджеттер;
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 • Ар кандай донорлорго отчет берүү (алардын уруксаты ме-
нен гана);

 • Донорлор жөнүндө ар кандай маалымат;

 •  Кат жазышуу тизмелери;

 •  Бенефициарлар, донорлор, өнөктөштөр ж.б. тууралуу маа-
лыматтар базасы.

Толгон токой маалыматтын арасында адашып кетпеш үчүн, 
маалыматты башкаруу тутумунун кыйла майнаптуу ыкмаларын 
пайдалануу керек. Демек, бул ыкмаларды иш жүзүндө колдонуу 
үчүн, компьютердик файлдарды башкаруунун оңой жана иреттүү 
тутумун жана документтерди классификациялоо тутумун түзүп, 
билдирүүлөрдү тез жазуу үчүн электрондук почта даректеринин 
тизмелерин колдонуу керек. Акыры уюмдун мүчөлөрү, учур-
дагы донорлор, болочоктогу донорлор, демөөрчүлөр, каржы 
өтүнмөсүнүн учурдагы стадиясы тууралуу маалымат топтоп, 
сактоо үчүн маалыматтар базасын түзүү – ар кандай түрдөгү 
маалыматтарды айкалыштырып, иреттештирип, зарылчылыкка 
жараша ар түрдүү отчетторду түзүүгө мүмкүндүк берген максатка 
ылайыктуу курал десек жаңылышпайбыз.

Адам ресурстары / Ресурстарды тартууга катышкан 
кызматкерлер

Мыкты жол башчы деген наамга татыктуу  
адам өз ишин бүтүргөндө, адамдар: 

“Баарын өзүбүз жасадык” деп айтышат.
/Лао-Цзы, кытай философу/

Фандрайзинг стратегиясын иштеп чыгуу процесси узакка 
созулушу мүмкүн. Бул процесс топтун же уюмдун ичин-
деги талкуулардан башталып, бардык ички жана тышкы 
өнөктөштөрдү, ошондой эле ЖКУнун башкармалыгынын, 
текшерүү комиссиясынын жана көзөмөлдөө, байкоо салуу 
кеңешинин мүчөлөрүн өзүнө тартат. Натыйжада бир катар 
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стратегиялык долбоорлор пайда бо-
луп, аларды негизги адамдар менен 
талкуулап, алардын ой-пикирлерин 
угуп, андан соң кайра карап чыгып, 
чечмелөө керек. Акыркы версиясы 
ЖКУнун жетекчи органы менен 
макулдашылып, бекитилип, жүзөгө 
ашыруу үчүн аткаруу командасына 
өткөрүлүп берилет. Бирок ушуга 
карабастан, бүтүндөй процессти 
жөнгө салуу зарылчылыгы зор маа-
ниге ээ. Эгер жогору өнүккөн уюмда 
каражаттарды топтоого жооптуу 
адам же өнүгүү маселелери боюнча 
атайын адис (фандрайзер же өнүгүү 
маселелери боюнча кызматкер) ка-
ралса, чаканыраак же жаңы бутуна 
туруп келе жаткан уюмдарда бул ма-
селени уюмдун жетекчилери жана 
мүчөлөрү жөнгө салышат.

Фандрайзинг боюнча адис төмөнкү 
талаптарга жооп бериши керек:

 • Чет тилдеринде, айрыкча, 
англис тилинде сүйлөй алуу;

 • Компьютерде мыкты иштей алуу;

 • Уюмда 5 жылдан ашык иштей ала турган активдүү, 
кыймылдуу адам; 

 • Жогорку билимдин болушу;

 • Эл менен тез тил табыша алган, кыраакы адам;

 • Ушул кырдаалга бардык жагынан ылайыктуу адам;
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 •  Ишенимдүү адам;

 •  Эч нерседен тайманбаган, чечкиндүү, жаңы нерселерге 
ачык, чыгармачыл жана ийкемдүү адам;

 •  Керектүү каражатты кыйналбай-кысталбай шар сурай 
алган адам;

 •  Ишти пландаштырып, талдап, команданын ичинде 
иштей алган адам.

ЭКСПЕРТТЕРДИН КЕҢЕШТЕРИ

Адамдар мени ээрчисин десең, алгач сен аларды ээрчи.
Лао-Цзы, кытай философу

1. Өз миссияңызды унутпаңыз. ЖКУ уюму өзүнүн жеке 
керектөөлөрүн эмес, коомчулуктун/максаттуу топтун 
керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн иштейт.  
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2. Чынчыл болуңуз. Учурдагы олку-солку социалдык 
жана экономикалык шарттарда, ЖКУ командасы 
жакшылыктан үмүт үзбөй, келечекке “реалисттик 
ишенимдүү” көз караш менен карашы керек. ЖКУнун 
жетекчиси уюмдагы иштердин учурдагы абалы жана 
эртеңки күнү аны кандай нерселер күтүп турганы туу-
ралуу ачык айтып турууга тийиш. Ыктыярчылар менен 
кызматкерлер, айрыкча, фандрайзинг жаатында уюм 
кандай кыйынчылыктарга туш болуп, кандай жаңы 
мүмкүнчүлүктөр ачылып жаткандыгы тууралуу билип 
турушу керек. Көйгөй келип чыкса, аны жаап-жашыруу 
туура эмес. Эң негизгиси, уюмдун командасы фандрай-
зингге байланыштуу кырдаал кандай болуп жатканды-
гын так билсе, андан ашыкча нерселерди күтпөй, кийин 
көңүл калуулар аз болот. Мындан тышкары, ЖКУга 
ийгиликтүү иштөө үчүн кандай нерселер талап кылына 
тургандыгын да түшүнүп, билиши керек. 
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3. Жакшылыктан үмүт үзбөй, маанайыңыз ар дайым 
жайдары болсун. Жактоочуларыңыз жана донорлор 
менен ар дайым жайдары жана чынчыл мамиледе 
болсоңуз, уюмдун келечектеги мүмкүнчүлүктөрүн 
жана керектөөлөрүн да туура баалай аласыз. Учурда-
гы кырдаалды “өтө начар” абалда көрсөтүү туура эмес, 
бирок ошол эле маалда, уюм жардамга муктаж эмес деп 
айтканга да болбойт. Албетте, уюм “кризиске” же кан-
дайдыр бир нерсеге “өтө муктаждыкка” дуушар болбой 
койбойт, бирок ошол эле маалда ЖКУнун каатчылык 
кырдаалдан чыгуу боюнча өзүнүн жеке планы болуп, 
кандайдыр бир иш-аракеттерди көрүүгө даяр экен-
дигин көрсөтүү керек. Кантсе да, колдоо көрсөткөнгө 
даяр болгон болочок демөөрчүлөр, донорлор эртеңки 
күнү чачырап, жоюлуп кетиши мүмкүн болгон уюм-
га акча жумшагандан чочулай турганы айтпаса деле 
түшүнүктүү.

4. Кыймылдаңыз! Пландаштырып коюп, отура берген 
туура эмес. Планды каалаган убакта өркүндөтүп, жаңы 
программаны жүзөгө ашыруу үчүн жакшыраак уба-
кытты тапканга болот, бирок кандайдыр бир учурда 
жигердүү аракеттерди көргөнгө кез келет. Андыктан, 
учурдагы экономикалык кырдаалда акырындык менен 
илгерилеп, пландаштырууга жана жүзөгө ашырууга 
бирдей убакыт бөлгөнгө аракет кылыңыз.

5. Сурагандан тартынбаңыз. Болочок демөөрчүлөрдүн, 
донорлордун көпчүлүгү оор мезгилде каражат берген-
ден качышпайт, тескерисинче, эгер максаттар тышкы 
социалдык чөйрө үчүн артыкчылыктуу жана шашылыш 
болсо, көбүрөөк бергенге аракет кылышат.

6. Натыйжаларыңызды эстен чыгарбай, билдирип 
туруңуз. Уюмдун кайрымдуулук тарыхы зор мааниге 
ээ. Мындан тышкары, уюмдун акыркы бир нече жылда 
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аткарган иштери жана ага колдоо көрсөткөн донорлор/
демөөрчүлөр жөнүндө да айта кетүү керек. Кайрымду-
улук иш-чараларын, белектерди жана башка жагымдуу 
өзгөрүүлөрдү да бөлүшүүнү унутпаңыз. Кыйын мезгил-
дерде кызматкерлер менен ыктыярчылардын демин 
көтөрүү үчүн жакшы жаңылыктарды айтып туруу керек.

7. Кыйынчылыктарды туура түшүнүп, кабыл алыңыз. 
ЖКУ ички жана тышкы ресурстарга байланыштуу оор 
абалды туура түшүнүшү керек. Жарандык тармакта ре-
сурстарга болгон атаандаштык күндөн-күнгө күч алып, 
донорлордун/демөөрчүлөрдүн ЖКУнун белгиленген 
максаттарга жана милдеттерге жетүүдөгү иш билгили-
гине жана кесипкөйлүгүнө койгон талаптары да катуу-
раак болуп бара жаткандыгын эстен чыгарбаңыз.

8. Стратегия жана тактика. ЖКУ өзүнүн ресурстук дара-
метин, ресурстар менен иштөө тажрыйбасын жана сая-
сатын эске алып, жеке стратегиясын жана иш-аракеттер 
тактикасын өзү аныктайт. Жалпы рецепт жок, бирок өз 
ара мамилелерди өнүктүрүү механизмдерин принцип-
терге ылайык иштеп чыгуу сунушталат.  

9. Кырдаалды өзүңүз башкарасыз! ЖКУда фандрай-
зинг кырдаалы кандай гана болбосун, эч качан 
жакшылыктан үмүтүңүздү үзбөңүз. Экономикалык 
кырдаалга шылтап, кырдаал өзү чечилет деп куру 
үмүткө алданбаңыз. Кайрымдуулук уюмдарынын ка-
был алган чечимдери кандайдыр бир экономикалык 
көрүнүштөргө караганда, алардын келечегине бир кый-
ла көбүрөөк таасир тийгизет. Фандрайзинг ишиңиздин 
ийгилиги өз колуңузда жана фандрайзинг планынын 
стратегиясын жүзөгө ашырууну өзүңүз көзөмөлдөйсүз. 
Кесиптештериңиз, ыктыярчылар менен бирге талкуу-
лап, кабыл алынган тактикалык жана стратегиялык че-
чимдер акыры оң натыйжаларга алып келбей койбойт.
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10. Кандайдыр бир ийгиликке жетсеңиз, ошол жерден 
токтоп калбаңыз. Фандрайзинг – оңой-олтоң иш эмес. 
Кантсе да, ар бирибиздин башыбыздан жалгыздык, 
каржы каражаттарынын же жумушчулардын жетиш-
сиздиги сыяктуу кыйынчылыктар өтпөй койгон жок. 
Ресурстарды мобилизациялоо үчүн жөн гана фандрай-
зинг шыгы гана эмес, андан алда канча көп нерсе талап 
кылынат. Мисалы, кандайдыр бир нерсени алуудан му-
рун, ар кандай тоскоолдуктардан өтүп, каржылай тур-
ган адамдарды каражат берүүгө ынандыра алуу керек.

11. Фандрайзердин оозунан «РАХМАТ» деген сөз түшпөшү 
керек. Жолугушуунун, кайрылуунун жыйынтыгы кан-
дай гана болбосун, ар дайым ыраазычылыгыңызды бил-
дирип коюну унутпаңыз.

12. Жергиликтүү калктын арасында жүргүзүлгөн соци-
алдык сурамжылоо жана алар менен иштешүү таж-
рыйбасы көрсөткөндөй, элдин арасында КЭУга, ар 
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кандай марафондор менен кайрымдуулук акциялары-
на ишенбестик сезими терең орноп алган. Андыктан 
жергиликтүү жашоочулардын көпчүлүгү жардамга 
муктаж адамдарга жеке өздөрү барып жардам берүүнү 
оң көрүшөт. ЖКУ жеке адамдардан кайрымдуулук кара-
жаттарын топтоо иш-чарасын өткөрүүдөн мурун ушул 
нерсени эске алып, уюмдардын ишинин ачык-айкынду-
улугун жогорулатып, элдин алдында отчет берүү форма-
ларын колдонуп, жардам бергиси келген жана жардамга 
муктаж адамдардын ортосунда ортомчулук милдетти 
аткарып, ийкемдүү болууга тийиш.

Фандрайзердин жанында ар дайым эмне болушу керек

 •  Уюмдун профили (аталышы, негизделген жылы, 
негиздөөчүлөрдүн тизмеси ж.б.);

 •  Уюмдун презентациясы (1 бет), таанытмасы (визитка-
сы), ЖКУнун ишине байланыштуу материалдар (ви-
део, сүрөт, проспект, буклет);

 •  Каттоо документтеринин көчүрмөлөрү;

 •  Бир жылдык программалык жана каржы отчеттору 
(эгер болсо);

 •  ЖКУнун ийгиликтүү окуялары.

Болочок донор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп же иштешип 
жатканда, төмөнкүлөр талап кылынат:

 •  Жолугушуунун максатын эстен чыгарбоо;

 •  Суроолорду кунт коюп угуу;

 •  Өз оюн кыска жана нуска билдирүү;
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 •  Келечектеги жана иш жүзүндө аткарууга мүмкүн бол-
гон пландар жөнүндө сүйлөө;

 •  Көрсөтүлгөн колдоо мисалдарын келтирип, 
өнөктөштүктүн натыйжаларын көрсөтө алуу;

 •  Сылык-сыпаа мамиле жасоо;

 •  Сөздү бөлбөй, кунт коюп угуу;

 •  Иш билгиликти көрсөтө алуу;

 •  Так белгиленген сумманы суроо;

 •  Жолугушуунун жыйынтыгына карабастан ыраазычы-
лыгын билдирүү.

Төмөнкүлөргө жол берилбейт:

 •  Жакырчылыгы жана жупунулугу менен «мактануу»;

 •  Бериле элек суроого жооп берүү;

 •  «Басым жасоого», ар-намысына, патриоттуулукка 
үндөп, уяткаруу;

 •  Өз тарабыңызга тартуу;

 •  Маекти монологго айландыруу;

 •  Эгер баш тартып койсо, таарынуу;

 •  Калп айтуу;

 •  Талашып-тартышуу;

 •  Маектешиңиз да адам экенин унутуп коюу;
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 •  Жолугушууга кечигип баруу;

 •  Бир каржылоо булагына гана ишенүү;

 •  Бардык милдеттенмелер автоматтык түрдө төлөнөт 
деп күтүү – мүмкүн, улам-улам эскертип турууга арга-
сыз болосуз;

 •  Так план түзүп албай, жалаң гана сезимдер менен жа-
шоо;

 •  Ишти кийинкиге калтыруу. 

Донорго, демөөрчүгө, инвесторго кайрылууда кеткен 
ЖАҢЫЛЫШТЫКТАР 

 •  Так жана даана айтылбаган кайрылуулар;

 •  Документтердин топтомунун толук болбогондугу;

 •  Долбоор донордун кызыкчылыгына туура келбейт;

 •  Акчаны шашылыш түрдө суроо;

 •  Долбоордун бюджети чаржайыт түзүлгөн;

 •  Кошумча маалыматты дароо бере албайт;

 •  Долбоор боюнча баяндама (доклад) начар түзүлүп 
калган;

 •  Жолугушууга кечигип баруу;

 •  Алдын-ала сүйлөшүп албай баруу;

 •  Башка кайрылуучулар жөнүндө мазактап сүйлөө;
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 •  Буга чейин алынган каражаттар боюнча отчет начар 
түзүлгөн;

 •  Уюм кайсы нерсеге, канча сумма керек экендигин так 
билбейт;

 •  Фандрайзер уюмду жакшы билбейт;

 •  Бир жолу оңдуу жооп албай калгандан кийин, ресур-
стар булагына көңүл бурбай коюу (сындоо);

 •  Болгон дити бир көйгөйгө гана бурулган;

 •  Бир эле өтүнмөнү бир нече фондго тапшыруу. 
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3-БӨЛҮМ.
РЕСУРСТАРДЫ ТАРТУУНУН 
ЗАМАНБАП ТАЖРЫЙБАСЫ

Ар дайым эң кыйын жолду тандаңыз – ал жолдо атаандаштар болбойт.
Шарль де Голль

БӨЛҮМДҮН НЕГИЗГИ ТҮШҮНҮКТӨРҮ 

Блог ( интернет-окуялар журна-
лы, интернет-күндөлүк, онлайн-
күндөлүк) – веб-сайт, негизги 
мазмуну – такай кошулуп турган 
жазуулар, тексттер, сүрөттөр 
же  мультимедиа. Блог кадимки 
күндөлүктөн чөйрөсү менен айыр-
маланат: блогдор адатта коомдук 
мүнөзгө ээ болуп, сырттан келген 
окурмандар автор менен ар кандай 
теманы талкуулап (блогдун жазуу-
ларындагы жорумдарда же өз блог-
дорунда), талашып-тартыша алат.

Колдонуучуларга арналган веб-
портал – колдонуучуга  ком-
пьютердик тармакта белгилүү 
бир сайттын алкагында ар кан-
дай  интерактивдүү кызматтар-
ды, интернет-кызматтарды  сунуш-
таган сайт. Бардык порталдар издөө 
функциясын аткарып, интернет-
кызматтарды сунушташат, мисалы: 
электрондук почта, жаңылыктар 
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түрмөгү ж.б. Порталдын башкы максаты – көбүрөөк сандагы 
колдонуучуларды тартуу үчүн мүмкүн болушунча көбүрөөк 
интернет-кызматтарын сунуштоо.

Мамлекеттик социалдык тапшырык – социалдык-эко-
номикалык маселелерди чечип, мамлекеттик бюджеттин 
эсебинен кызмат көрсөтүүгө багытталган социалдык про-
граммаларды (долбоорлорду) жана айрым иш-чараларды 
жүзөгө ашыруу формасы. «Мамлекеттик социалдык тапшы-
рык жөнүндө» 2008-жылдын 21-июлундагы №162 КР мый-
замынын 1-беренеси.

Краудфандинг (элдик каржылоо, англис тилинен сrowd 
funding, сrowd – «топтошуу», funding – «каржылоо») – бул 
учурда кандайдыр бир адамдардын же уюмдун ишине кол-
доо көрсөтүү максатында көп сандаган адамдар ыктыярдуу-
лук менен өз акчаларын жана башка ресурстарын бир жерге 
чогултушат (адатта, Интернет аркылуу). Каражаттар ар 
кандай максаттарда жыйналышы мүмкүн, мисалы, табигый 
кырсыктардан жабыр тарткандарга жардам берүү, саясий 
кампанияларга колдоо көрсөтүү, жаш компанияларды жана 
чакан бизнести каржылоо, программалык камсыздоону 
акысыз түзүп берүү, жаңы буюмдарды же түзүмдөрдү иштеп 
чыгуу ж.б.

Төлөм терминалы – өзүн-өзү тейлөө режиминде жеке 
адамдардан төлөмдөрдү кабыл алган аппараттык -програм-
малык түзүлүш, терминалдар эки түргө бөлүнөт: имараттар-
дын ичине коюлуучу төлөм терминалдары (жерге, дубалга 
тагылуучу, столго коюлуучу, кыстарылуучу); көчөдөгү төлөм 
терминалдары (дубалга тагылуучу, кыстарылуучу жана 
өзүнчө турган курулмаларга орнотулуучу).

Сайт – жеке адамдын же уюмдун  компьютердик тармак-
та жалпы дарек менен (домендин аталышы же IP-дарек 
менен) электрондук документтер тутуму.
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Электрондук капчык – смарт-карта же кыстарылган чипи 
бар электрондук сактагыч, аларда электрондук акчаны сак-
тап, ар кандай төлөмдөрдү жасаганга болот.

3.1.  ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСТАРДЫ МОБИЛИЗАЦИЯЛОО 
БУЛАГЫ КАТАРЫНДА

ЖКУнун каражаттарды топтоо иши кыйла майнаптуу жүрүп, 
күндөн-күнгө кеңири  жайылып бара жатат. Бүгүнкү күнү 
жардамга муктаж болгон адамдарга түз жардам берүү бо-
юнча бир жолку демилгелер да, туруктуу мүнөздө иштеген 
социалдык программалар да бар. Учурда web-сайт, web-
баракча жана блогдор аркылуу каражат топтогон уюмдар 
дүйнө жүзү боюнча күндөн-күнгө көбөйүүдө:

 •  web-сайт;

 •  баракча;

 •  блог. 

Ресурстарды мобилизациялоо булагы катарында Интернет-
ти пайдалануунун эң чоң артыкчылыгы – ага көп каражат 
жумшап, адам ресурстарын тартуунун кереги жок.

Алсак, уюм сайтта каржылоого муктаж болгон көйгөйдү 
сүрөттөп, топтолгон каражаттар эмнеге жумшала турганын 
так баяндап берет (белгилүү бир иш-чара өткөрүү, уюмдун 
иш-чарасына колдоо көрсөтүү ж.б.). Кайрымдуулук кара-
жаттары банк эсептерине жөнөтүлө тургандыктан, банкта 
өзүнчө эсеп ачып коюу керек. Себеби ал аркылуу эсепке 
келип түшкөн кайрымдуулук каражаттарын тескеп туруу 
оңоюраак. Айрым уюмдар кайрымдуулук каражаттарынын 
өлчөмүн так белгилеп коюшат. Дагы бир уюмдар болсо, ак-
чанын суммасын белгилебей, кайрымдуулук жасап жаткан 
адам канча берсе, ошончого ыраазыбыз деген принципти 
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карманышат. Интернет-фандрайзингдин дагы бир артыкчы-
лыгы ресурстар булагы кошкон салымынын эч кандай ор-
томчуларсыз түз эле уюмга жеткенин так билишет. Каражат 
топтоо аракети ийгиликтүү болушу үчүн, уюмдун сайтын 
мүмкүн болушунча көбүрөөк адамдар көрө алышы үчүн аны 
такай жарнамалап, ресурстар булактары уюмдун чын эле 
иштеп жаткандыгына ынанышы үчүн сайттагы маалымат-
ты улам-улам жаңыртып туруу керек.

Агрегат-сайттар – коомдогу ар кандай жарандык уюм-
дар жөнүндө маалымат топтолуп, жайгаштырылган портал. 
Ресурстар булагы жардамга муктаж адамды өзү тандап, ал 
жөнүндө маалымат алып, кайрымдуулук каражаттарын 
жөнөткөн соң, топтолгон каражаттарга кандай иштердин 
жасалгандыгы тууралуу билип алышат. Мисалы, россиялык 
Благо.ру36 сайты – Россиядагы CAF фондунун өкүлчүлүгү 
тарабынан юридикалык текшерүүдөн өткөн кайрымду-
улук уюмдарынын фандрайзинг агрегатор-сайты. Бул 
жерде – «жетим балдар», «жаныбарлар» ж.б.у.с. топтор 
боюнча бөлүштүрүлгөн ондогон уюмдардын каталогу бар. 
Бардык кызыккан адамдар кайрымдуулук иштеринин ста-
тистикасын, чыгымдар боюнча отчетторду, акча топтоо 
процессин жөнгө салган документтер менен жоболорду, 
өнөктөштөрдүн тизмесин көрө алышат.

Краудфандинг – биргелешип каржылоо же кандайдыр бир 
долбоорго чогуу-чаран катышуу.

Биргелешип каржылоо ыкмасын көбүнчө коммерциялык 
эмес уюмдар колдонушат. Краудфандинг дагы каражаттар-
ды топтоо үчүн социалдык тармактарды тартат. Мисалы, 
Сиздин долбоор үчүн каражат топтогон адамдар Facebook, 
Twitter, VKontakte коомдук желелериндеги досторунан 

36 Мобилизация ресурсов сообщества и фандрайзинг (Ничковская И.П., 
Дремлюга С.А., Барова В.В.). Маалымат булагы: maxshmatov.ru/.../
Mobilizaciya-resursov-soobshchestva-i-fandrayzing_UMK .pdf
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колдоо сурашат. Уюмуңуздун ба-
ракчасын коомдук желеге жай-
гаштырып, көпчүлүк адамдардын 
көңүлүн өзүңүзгө буруп, жигердүү 
катышуучуларды тартсаңыз болот. 
Бирок web-баракчаңыздан тыш-
кары, башка ресурстар булакта-
ры да өз баракчаларында Сиздин 
миссияңыз жөнүндө айта баштаса, 
алда канча көп ийгиликке жетүүгө 
болот. Кайрымдуулук каражатта-
рын бере алышпаса да, Сиздин уюм 
үчүн ыктыярдуу иштеп берүүгө даяр 
болгон адамдар бар (алар студент-
тер же колледждин жана мектеп-
тердин окуучулары болушу мүмкүн). 
Бүгүнкү күнү жаштардын баары 
бири-бири менен коомдук желелер-
де жигердүү баарлашып, долбоор 
жөнүндө маалыматты тез эле жай-
ылтып жиберишкендиктен, ЖКУга 
краудфандинг ыкмасын да колдонуу 
сунушталат. Мындан тышкары, учур-
дагы жаштар келечекте кайрымдуу-
лук жасаган уюм же өнөктөштөр болуп калышы мүмкүн бол-
гондуктан, көпчүлүк уюмдар алар менен бүгүнтөн баштап 
мамиле түзө бериши керек. Мисалы, «Келечек Хелспром» КФ 
Бишкек шаарынын Жал микрорайонунда жайгашкан респу-
бликалык балдар бейтапканасынын аймагындагы Энелер 
менен балдарды коргоо улуттук борборуна балдар бакчасын 
куруп берүү үчүн “Жал бейтапканасында балдар бакчасын 
куруп берели” деген краудфандинг акциясынын алкагында 
беш ай бою акча чогулткан (балдар бакчасынын ачылышы 
2014-жылдын 26-сентябрында болуп өттү). Топтолгон кара-
жаттарды жалпы суммасы 327467 сом болду.
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Краудфандинг долбоорлорун интернетке жайгаштырып, 
илгерилетүүгө арналган аянттар  краудфандинг платформа-
лары деп аталат. Бул ар кандай ойлор менен демилгелерди 
жайгаштырып, каржы жана юридикалык аспекттердин ат-
карылышын өзүнө алып, маалыматты жайылтууга жардам 
берүү менен, бардык катышуучулардын өз ара иштешүүсүн 
жеңилдеткен платформа. Платформада үч негизги катышу-
учуну бөлүп көрсөтсөк болот: долбоордун автору, демөөрчү 
жана куратор. Кураторлор – долбоорго кеңири колдоо 
көрсөткөнгө кызыкдар уюмдар. Алар жарнамалык кампа-
нияларды каржылап, керектүү жай жана техникалык кара-
жаттарды бөлүп беришет. Платформанын атынан авторлор 
менен долбоорлордун менеджерлери иштешет.

Ар бир платформада долбоорду түзүү тутуму камтылат: 
долбоордун убактысы жана суммасы тууралуу маалыматтар, 
сыйлыктар, долбоордун сүрөттөмөсү жана видео-презента-
циясы, автордун дайындары, банктагы эсептин шилтемеси. 
Платформага ар кандай төлөм тутумдары киргизилген.

Мындан тышкары, көпчүлүк платформалардын коомдук 
желелери да бар. Мисалы, Facebook-тагы каттоо эсебиңиз 
аркылуу кирип, платформада катталган досторуңуз туу-
ралуу маалыматтарды автоматтык түрдө «кошуп алууга» 
болот. Башка колдонуучулардын аракеттерине көз салып, 
алар түзгөн же каржылаган долбоорлор жөнүндө эскер-
тмелер келип турат. Дагы бир баса белгилей кетүүчү нерсе, 
платформада Сизди кызыктырган долбоордун автору менен 
сүйлөшүп, ар кандай суроолорду берип, түшүндүрмө бе-
рип, колдоо көрсөтсөңүз болот. Европадагы биринчи аянт-
ча 2010-жылдан бери иштеп, чыгармачыл долбоорлорго 
(китеп чыгаруу, альбом жазуу, тасма тартуу, технологиялык 
өнүмдү чыгаруу ж.б.) багытталган Ulule платформасын 
айтсак болот. Мындан тышкары, анда кайрымдуулук долбо-
орлору да камтылат, учурда ал 4500 ийгиликтүү долбоору 
менен белгилүү. Париждеги башкы кеңсесинен тышкары 
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Германияда жана Испанияда өкүлчүлүктөрү ачылган. Жал-
пы жонунан эсептегенде, Францияда ушул сыяктуу жыйыр-
мага жакын платформа иштейт. Краудфандинг сайттары ар 
кандай болгону менен, алардын иштөө схемасы окшошуп 
кетет:

 • жаңы каттоо эсебин түзүү;

 • долбооруңуздун кыскача сүрөттөмөсүн жазуу;

 • канча акча керек экендигин көрсөтүп, каражат топтоо-
нун убактысын белгилөө. 

Бул учурда төмөнкү эрежелер так сакталышы зарыл:

 • так жана даана белгиленген максат болушу керек. 
Кайрымдуулук каражаттары менен жабыла турган 
бардык чыгымдарды ачык эсептеп чыгуу.

 • каражаттардын ачык-айкын топтолушун камсыз 
кылуу. Маалыматты салым кошкон адамдар гана эмес, 
кайрымдуулук жасоого ниеттенип турган адамдар да 
көрө алгыдай кылып жайылтуу керек.

 • айкындуулук жана ачыктык. Жардам акча түрүндө 
гана берилбейт. Долбоорго боор тарткан адамдардын 
арасында жарнамачылар, жарнама агенттиктеринин 
менеджерлери болуп, долбоорду өз медиапландары-
на кошуу менен, көбүрөөк адамдарды тартып жардам 
бере алышат.

Адатта, бир жолку акция же кампания керектүү сумма топ-
толору менен аяктайт. Көпчүлүк сайттар, же бар бол, же жок 
бол деген саясатты карманышат. Башкача айтканда, талап 
кылынган суммадагы акча топтолбосо, эч нерсе албай кур 
жалак каласыз. Ал эми күтүлгөн суммадан да көбүрөөк кара-
жат топтолсо, бардык акчаны алып кетесиз. 
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Адатта, мындай платформалар түшкөн каражаттардын 
кандайдыр бир пайызын кармап калышат. Россияда комис-
сиянын өлчөмү 5%дан 10% чейин болот. Мисалы, Planeta.
ru өзүнө 10% кармап калат. Планетада долбоор ачуу үчүн 
алгач 1500 рубль төлөш керек. Эгер долбоор эч кандай 
жыйынтык ала албаса, бул акча ээсине кайтарылып бери-
лет. Баса, «Русини» аянтчасы социалдык көйгөйлөрдү чечүү 
үчүн түзүлгөндүктөн, ал таптакыр комиссия албайт. Росси-
ядагы кеңири таанымал краудфандинг сайттары: Planeta.
ru37,Boomstarter.ru38, С-миру-по-нитке39.

Чет өлкөдөгү кеңири жайылган платформалар: чет мам-
лекеттерде адамдар кыйла жетиштүү турмушта тургандык-
тан, ар кандай долбоорлорго салым кошуудан качышпайт, 
демек, мындай сайттарда топтолгон каражаттардын сумма-
сы да бир кыйла көлөмдүү болот. Kickstarter40 – чет өлкөдөгү 
эң таанымал краудфандинг сайты. Indiegogo41 – 2008-жылы 
түзүлгөн эл аралык краудфандинг платформасы. Краудфан-
динг үлгүсү өзүнүн ачык-айкындуулугу менен өзгөчөлөнүп, 
долбоор жаңы гана түзүлүп жатканда, анын жактоочулары 
алына турган натыйжаларга таасир эте алышат. Адамдар 
бири-бири менен майнаптуу баарлашып, өз ойлорун жүзөгө 
ашыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. 

Краудфандинг аркылуу каражаттарды тартуу 
сунуштары

1. Мөөнөттү туура коюңуз. Кампания күүгө келип, 
мүмкүн болушунча өзүнө көбүрөөк адамды тарта алы-
шы үчүн жетиштүү деңгээлде узак, бирок ошол эле ма-
алда болочок донорлордун ишенимине ээ болуу үчүн 

37 www.ulule.com
38 http://planeta.ru/campaigns/11064 
39 http://boomstarter.ru/
40 http://smipon.ru/
41 https://www.kickstarter.com/
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ыкчам болушу керек. Мисалы, Kickstarter статистика-
сы боюнча, эң ийгиликтүү краудфандингдин каражат 
топтоо мөөнөтү 30 күндөн ашпайт.

2. Бюджетти туура түзүңүз. Керектүү кара-
жаттар жетиштүү болгон эң төмөнкү сумманы 
ойлонуштуруңуз. Каражаттардын кандай бөлүгүн 
краудфандинг аркылуу тарта турганыңызды чечип 
алыңыз.

3. Аудиторияны даярдаңыз. Өзүңүз канчалык таа-
нымал болсоңуз (же таасирдүү байланыштары бар 
досторуңуздун, блоггерчилердин, журналисттердин 
сунуштарынын санына жараша) каражаттар да ошон-
чолук тез чогулат.

4. Донорлор үчүн абстрактуу эмес, иш жүзүндө өлчөөгө 
мүмкүн болгон баалуулуктарды түзүңүз. Алар акча-
сын эмнеге «жумшап» жатканын жана кошкон салымы 
учурдагы кырдаалды кандайча өзгөртүп, көйгөйдү 
кандайча чече тургандыгын так билиши керек. Эң не-
гизгиси, аларды кубаттап туруңуз.

5. Видеопрезентация кошуңуз. Indiegogo сайтында 
видеопрезентациялар менен коштолгон баракчалар 
башка баракчаларга караганда 114%га көбүрөөк кара-
жат топтошот.

6. Маалыматты жаңыртып туруңуз. Донорлор-
го кампаниянын жүрүшү тууралуу такай кабарлап 
туруңуз. Ошону менен алар долбоорго көбүрөөк тар-
тылып, башка болочок донорлордун арасында бир 
кыйла кеңири жайылат.

7. Донорлоруңузга ыраазычылыгыңызды билдирип 
туруңуз: электрондук почта аркылуу аларга ыраа-
зычылык каттарын жөнөтүп, алардын аты-жөнүн 
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өз баракчаңызда жарыялап турсаңыз болот. Өзүңүз 
байкагандай, ушул жерде берилген ар бир сунуш жеке 
адамдардан кайрымдуулук каражаттарын топтогон 
бардык кампанияларга тийиштүү. 

Кайрымдуулуктун жалпы жонунан өнүгүп, фандрайзинг 
инфраструктурасынын чагылгандай тездик менен жайылы-
шы (арзан онлайн-технологиялары, төлөм механизмдери, 
социалдык тармактар аркылуу), донорлор менен фандрай-
зерлердин ортосундагы тоскоолдуктарды азайтып, фан-
драйзингди убакыт, квалификация жана каржы төгүмдөрү 
жаатында кыйла жеткиликтүү кылат.

Учурдагы заманбап байланыш каражаттарынын жана төлөм 
тутумдарынын жигердүү колдонулушу менен, онлайн фан-
драйзингдин майнаптуулугу жогорулап, Интернет колдону-
учуларынын көбөйүшү, ошондой эле жекече кайрымдуулук 
каражаттарын топтоого жумшала турган чыгымдардын 
азайышы менен шартталат.
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3.2.  ТЕЛЕФОН ЖАНА МОБИЛДИК БАЙЛАНЫШ 
КАРАЖАТТЫРЫНЫН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ

Ресурстарды тартуунун заманбап ыкмалары менен тажрый-
басы бир катар куралдар топтомунан, алардын айкалышма-
ларынан жана модификацияларынын турат.

Телефон фандрайзинги – ЖКУнун фандрайзинг ишинде 
маанилүү орунду ээлейт, себеби телефон аркылуу ресурстар 
булактарына түздөн-түз кайрылууга болот (эмоционалдык 
байланыш). Чалуулардын төмөнкүдөй бир нече түрү бар:

 • түз чалуулар: телефондо байланыштардын тизмеси 
талап кылынат;

 • кат жазгандан кийин чалуу: ресурстар булагы жардам 
сурап кайрылган катты алганын же албаганын тактоо 
үчүн. Муну менен анын Сизге жардам бергиси келээр 
келбесин же эмне үчүн баш тарткандыгын билсеңиз 
болот.

 • эскертме чалуулар: ресурстар булагы уюмуңузга кол-
доо көрсөтөм деп убада бергенден кийин чалынат; 

 • кайра чалуу: мурунку ресурстар булактарына же кы-
зыкдар адамдарга чалынат. 

Эң негизги максат – оңтойлуу учурду колдон чыгарып 
жибербей, тез аранын ичинде кайрымдуулук кылуу 
мүмкүнчүлүгүн берүү. Телефон фандрайзинги ыкмасында 
колдонулган төлөм ыкмалары:

 • смс;

 • онлайн-кайрымдуулук;

 • терминал;

 • банк.
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ЭКСПЕРТТЕРДИН КЕҢЕШТЕРИ:

Телефон фандрайзингин ийгиликтүү жүргүзүү үчүн тайман-
бастан ачык-айрым күчтүү сезимдер менен сүйлөш керек. 
Эң негизгиси, абонентке «кысым» көрсөтпөй, кунт коюп 
угуу керек! Телефон аркылуу сүйлөшүүнү алгач суроодон 
же респондент үчүн тааныш болгон сүйлөмдөн баштоо 
керек (мисалы, Биздин катыбызды алдыңызбы? Биздин 
сайтка жазылганыңыз үчүн чоң рахмат ж.б.у.с.) Кайрылу-
унун жыйынтыгы кандай гана болбосун, сүйлөшүүнү ар 
дайым оң маанайда бүтүрүп, убакыт жана көңүл бөлгөнү 
үчүн ыраазычылыгыңызды билдирип коюуну унутпаңыз. 
Кайрымдуулук каражаттарынын суммасын так жана даана 
айтуу керек. Бардык чалууларды, ошондой эле адамдардын 
берген жоопторун  жазып алып, кийинки жолу чалганда эске 
алуу зарыл.

Эгер ресурстар булагынын башка программалык артыкчы-
лыктары пайда болсо же мүмкүнчүлүк жок деп, кайрылууга 
кош көңүл мамиле жасап койсо, улам-улам кайрылып, чала 
бергенге болбойт. 

Мобилдик телефон аркылуу төлөө (мобилдик оператор-
лор аркылуу SMS-кайрымдуулук каражаттары). Кайрым-
дуулук каражаттарын мобилдик телефондор аркылуу берүү 
ыкмасы бүткүл дүйнө жүзү боюнча кеңири колдонулуп 
келүүдө. Мындай ыкманын негизинде жөнөкөй механизм 
жатат: кимдир-бирөө мобилдик телефонунан башка бир 
номерге SMS-кайрымдуулук каражатын берет, ал эми мобил-
дик байланыш оператору алынган каражаттарды кайрымду-
улук эсебине өткөрөт. Калктын кеңири чөйрөсүн тартуунун 
эң ыңгайлуу технологиясы. Бул ыкма дүйнө жүзү боюнча тез 
жайылып, аны каражаттарды топтоо үчүн туруктуу мүнөздө 
же бир жолку акциянын же кампаниянын алкагында кол-
донсо болот. Мобилдик төлөмдөрдү пайдалануунун эки 
ыкмасы бар. 
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1. Мобилдик телефондун эсебинен каалаган сумманы ко-
торуу. Белгилүү бир номерге атайын код камтылган SMS 
билдирүү жөнөтүлөт (бул ыкманы мобилдик байланыш 
операторлорунун бардыгы колдоно алышат). 

2. SMS билдирүүсүн шарттуу кыска номерге жөнөтүү, бул 
учурда эсептен белгилүү бир сумма алынат (адатта, 
20 рублдан 30 рублга чейин). Мисалы42,  Россиядагы 
балдарга жардам берген «Детские Домики» фонду 
МегаФон менен биргеликте «7715. Простой номер 
благотворительности» деген аталыштагы долбоорду 
жүзөгө ашырышкан (бир SMS билдирүүнүн акысы 30 рубль 
болгон). 2010-2011-жылдардын аралыгында фондго 
жалпысынан 110 434,46 рубль түшүп, бул сумма балдарга 
жардам берүү үчүн жумшалган.

SMS-кайрымдуулуктарынын артыкчылыктары:

 •  каражаттарды оңой жөнөтүү мүмкүнчүлүгү, банкка ба-
рып, дүмүрчөктү толтуруу зарылчылыгынын жоктугу 
(ушуну менен убакытты үнөмдөөгө болот); 

 •  кайрымдуулук каражаттарын берген адамдын реакци-
ясын кармап калуу үчүн ыңгайлуу ыкма;

 •  кайрымдуулук каражаттарынын аз суммада болушу 
(адатта, телефондун балансында 100-200 сом болсо, 
SMS билдирүүсүнүн акысы 20-30 сом);

 •  тездик.

Онлайн-кайрымдуулук ыкмалары акыркы мезгилде ча-
гылгандай тездик менен өнүгүүдө.

Кыргызстанда учурда бир эле маалда бир нече электрондук 
төлөм тутумдары иштейт:

42 https://www.indiegogo.com/
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колдонуучуларга виртуалдык акчалар менен төлөө 
мүмкүнчүлүгүн берген электрондук QIWI-капчык43, элек-
трондук Элсом44,  Webmoney45, E-money46, RBKmoney47 кап-
чыктары… Чыныгы акчалар капчыктарга түшүп, электрон-
дук акчаларга айланат. Ушуну менен ЖКУнун сайттарында 
электрондук кайрымдуулук каражаттары менен бөлүшүүгө 
болот (ЖКУлар тескерисинде электрондук акчаларды кайра 
жандуу акчаларга айландырышат). Мындай тутумдар эл 
арасында кеңири жайылып, аларды жүз миңдеген адамдар 
колдонушат; комиссиялары да арзан болот (7%га чейин).

Мисалы48, донор ЖКУнун сайтында кайрымдуулук каражат-
тарын «RBK Money аркылуу» берүү ыкмасын тандап, ошол 
тутумдагы өз капчыгына өтүп, кайрымдуулук каражатын 
төлөө үчүн коюлган «эсепти» көрөт. Эгер анын виртуалдык 
капчыгында акчасы бар болсо, ал жөн гана аны которууга 
уруксат берет. Эгер жок болсо, ошол эсепти төлөө үчүн (же 
виртуалдык капчыгын толтуруу үчүн) накталай акчаны 
кабыл алган төлөм терминалдары аркылуу ондогон ыкма-
лардын бирин тандай алат. Башкача айтканда, ресурстар 
булагы бир нече күндүн ичинде каалаган учурда жөн гана 
терминалдын жанына басып келип, «RBK Money» деген ба-
скычты басып, эсептин номерин киргизип, керектүү сумма-
ны төлөй алат.

Электрондук акчанын артыкчылыктары:

 •  картадагы эсепке байланбаган акчанын болушу;

 •  көп убакыт кетпейт, үйдөн же кеңседен чыкпай туруп 
төлөсө болот; 

43 http://fond.detskiedomiki.ru/UserFiles/2010-2011_Otchet_sms.pdf
44 www.qiwi.kg
45 http://www.elsom.kg
46 http://webmoney.kg/
47 http://www.e-money.kg/
48 http://www.rbkmoney.com/ 
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 •  эсепке которууда ката кетпейт;

 •  комиссиянын арзан болушу;

 •  ыкчам которуу, тутум эч кандай сыр сөздү сурабайт 
ж.б.;

 •  белгилүү жана жөнөкөй төлөө ыкмасы; анын коопсуз 
экендиги шексиз.

Накталай акчаларды кабыл алган терминалдар. Кыргыз-
стандын калкынын көпчүлүгү накталай акчаны көбүрөөк 
жактырышат. Бирок ушуга карабастан, терминалдарды 
ар кандай кызматтардын акысын төлөм карталары менен 
төлөгөн адамдар жигердүү пайдаланышат. Учурда кайрым-
дуулук уюмдары терминалдардын экрандарында пайда 
боло баштады QIWI, Мобильник.kg, KICB, QUICKPAY (ушул 
тапта бизде болжол менен 1000ге жакын QIWI терминалы 
иштейт). Ушундай төлөм тутумдарына туташуу үчүн терми-
нал аркылуу кызмат көрсөткөн компания менен келишим 
түзүү керек. Комиссиянын (агенттик сый акы) өлчөмүн та-
раптар өздөрү макулдашып белгилеп алышат. Уюм туташуу 
үчүн бир жолу акы төлөп, долбоор ишке кирише баштайт. 
Уюмдун электрондук почтасына келип түшкөн каражат-
тардын саны жана суммасы тууралуу маалымат (реестр) 
келип турат. Түшкөн каражаттар ай сайын уюмдун банктагы 
эсебине которулат.

Кайрымдуулук каражаттарын Мобильник.kg терминалдары 
аркылуу кантип төлөөгө болот:

1. Алгач “кызматтардын акысын төлөө” баскычын,

2. Андан соң “башка кызматтар” баскычын басып,

3. Ал жерден “кайрымдуулук” баскычын табасыз.
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Эске алып коюңуз: терминалдардын көпчүлүгүндө “кайрым-
дуулук” бөлүмү “башка кызматтар” бөлүмүндө жайгашкан-
дыктан, колдонуучулар аны терминалдан дароо таба албай 
кыйналышат.

Терминалдар майнаптуу колдонулушу үчүн адамдардын 
санын көбөйтүп, уюмуңуз оңой табыла тургандай кылуу 
керек, мисалы, терминалдын башкы экранында, соода 
борборлорунда жана дүкөндөрдө жарнамалап, кайрымдуу-
лук тууралуу видеолорду, инфографиканы көбүрөөк жерде 
жайгаштыруу керек. Кайрымдуулук каражаттарын берген 
адамдардын баарына чалып, узак мөөнөттүү мамилелер-
ди орнотуңуз (дароо чалыңыз!). Мисалы, Кыргызстандагы 
айрым ЖКУлар ресурстарды топтоо үчүн Бишкек шаарында 
жана өлкөнүн ар кайсы чөлкөмдөрүндө жайгашкан «QIWI», 
Мобильник.kg , «Шмель-Сервис» ЖЧКнын, KICB банктын тер-
миналдарын колдонуп келе жатышканына көп болду.
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Буларды билүү маанилүү:

Электрондук фандрайзингдин айрым заманбап формала-
ры Кыргызстанда жаңы гана колдонула баштагандыктан, 
аларды учурда колдонуудагы мыйзамдарга ылайыктоо 
керек. Андыктан кандайдыр бир техникалык каражаттар-
ды/технологияларды пайдаланардан мурда атайын адистер, 
юристтер менен кеңешип, ошол технологияларды сунуштап 
жаткан уюмдар менен келишим түзүп иштеңиз.

3.3. СОЦИАЛДЫК ТАПШЫРЫК АРКЫЛУУ МАМЛЕКЕТТИК 
ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК РЕСУРСТАРДЫ АЛУУ 
МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ

«Башында калыс башкаруучусу турган, эли жайдары,  
ынтымактуу турмушта өмүр сүрүп, төбөсүндө байрагы  

желбиреп, эли эмгекчил, сарамжалдуу келген жана чектери  
бекем корголгон мамлекет гана бактылуу мамлекет боло алат»

Жусуп Баласагын

2008-жылы кабыл алынган “Мамлекеттик социалдык 
тапшырык жөнүндө” КР мыйзамы менен коммерциялык 
эмес уюмдар мамлекеттик бюджеттин эсебинен берилүүчү 
гранттар аркылуу калкка социалдык кызматтарды көрсөтө 
алышы үчүн укуктук негиз түзүлдү. 

Мамлекеттик социалдык тапшырыктын49 максаттары:

 •  мамлекеттик органдардын ишинде камтылбай калган 
же жетиштүү деңгээлде камтылбаган социалдык маа-
нидеги көйгөйлөрдү чечүү;

 •  социалдык чөйрөгө мамлекеттик эмес булактардан 
адам, материалдык, каржы ресурстарын кошумча тар-
тып келүү;

49 Е.Р. Баханькова, Д.А. Даушев ж.б. Привлечение частных пожертвований 
в НКО. СПб, 2013. 90-б.
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 •  бөлүнүп берилген каражаттардын максатка ылайык 
колдонулушун жөнгө салган жактардын жоопкерчили-
гин жогорулатуу;

 •  социалдык коргоо чараларынын даректүүлүгүн артты-
руу;

 •  калкка социалдык кызматтарды майнаптуу жана 
үзгүлтүксүз көрсөтүү үчүн укуктук механизмди түзүү;

 •  социалдык тапшырыкты аткаруучулар менен социал-
дык кызматтардын сапатын жогорулатуунун ортосун-
дагы атаандаштыкты күчөтүү;

 •  мамлекеттик каражаттарды майнаптуу пайдалануу;

 •  социалдык кызматтарды көрсөтүү базарын жаратуу.

«Мамлекеттик социалдык тапшырык жөнүндө» КР мый-
замынын 5-беренесине ылайык, мамлекеттик социалдык 
тапшырык төмөнкү багыттар боюнча жүзөгө ашырылат:

1) билим берүү, илим, маалымат, дене-тарбия жана 
спорт жаатындагы максаттарды орундатуу;

2) жарандардын ден-соолугун коргоо, сергек жашоо 
мүнөзүн жайылтуу;

3) айлана-чөйрөнү коргоо;

4) жаштар саясатына жана балдар демилгелерине 
колдоо көрсөтүү;

5) демография көйгөйлөрүн чечүү;

6) гендердик маселелерди чечүү;

7) калктын социалдык жактан аярлуу топторуна кол-
доо көрсөтүү;
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8) жетим балдарга, толук эмес жана көп балалуу үй-
бүлөлөрдөгү балдарга жардам берүү;

9) жарандарга жумушка орношууга көмөктөшүү;

10) жарандардын жана уюмдардын укуктарын, мый-
замдуу кызыкчылыктарын коргоо;

11) маданият жана искусствону өнүктүрүү;

12) тарыхый-маданий мурасты коргоо;

13) коомдук биримдикти бекемдөө;

14) КР мыйзамдарына каршы келбеген башка социал-
дык маанидеги багыттар.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү 
иши үч институционалдык деңгээлди камтыган бүтүндөй 
тутум: мамлекеттин эли, облустар менен райондордун 
калкы, муниципалитеттин жергиликтүү коомчулугу. Мам-
лекеттик органдар жана мамлекеттик администрациялар 
биринчи эки институционалдык деңгээл менен иштешип 
(мамлекет жана аймактар), муниципалитетке (айыл өкмөт, 
мэриялар) жергиликтүү коомчулукка социалдык кызмат-
тарды көрсөтүү боюнча ыйгарым укуктарынын кандайдыр 
бир бөлүгүн өткөрүп берет. Мындан тышкары, ушул орган-
дар коммерциялык эмес уюмдарга социалдык-экономика-
лык маселелерди чечүүгө жана мамлекеттин бюджеттик 
каражаттарынын эсебинен кызмат көрсөтүүгө багыттал-
ган социалдык программаларды (долбоорлорду) жана 
айрым иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик 
социалдык тапшырыктарды бериши мүмкүн. Учурда КЭУ-
нун мамлекеттик социалдык тапшырыктын алкагындагы 
иши жергиликтүү коомчулуктун алкагында жергиликтүү 
деңгээлдеги белгилүү бир максаттуу топторго багытталган. 
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1-схеманы караңыз.
1-схема. Калкка мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды 
көрсөтүүчү ыйгарым укуктуу органдар50

 

 
   

  

 
  

 

  

 
 

 

  
  

   
  

Мамлекеттик органдар:
министрликтер жана ведомстволор, 7 облустун жана 40

райондун мамадминистрациясы

Бүтүндөй
мамлекеттин
калкы

Облустар менен
райондордун
калкы

Айылдар менен шаарлардын
жергиликтүү коомчулугу

Муниципалитеттер: 453 айыл
өкмөт жана 31 шаар

мэриялары

Коммерциялык эмес
уюмдар (КЭУ)

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы (ЖӨБО) му-
ниципалитеттик социалдык тапшырыкка буюртмачы 
боло алабы?51

Мамлекеттик социалдык тапшырык (МСТ) жөнүндө мый-
замда ЖӨБО МСТны түзүүдө, каржылоодо, аткарылы-
шын көзөмөлдөөдө, ошондой эле аткаруучуларга колдоо 
көрсөтүүдө толук кандуу катыша алат деп каралган. 

50 «Мамлекеттик социалдык тапшырык» жөнүндө КР мыйзамынын 
3-бер., 21-июль 2008-жыл, №162.

51 «Кыргызстандагы мамлекеттик социалдык тапшырыкты талдоо жана 
аны жакшыртуу боюнча сунуштар» китеби боюнча иштелип чыкты. 
Бишкек, 2014.
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МСТ жөнүндө мыйзамда: 

 •  мамлекеттик буюртмачынын аныктамасы берилет, 
аларга мамлекеттик органдар менен бирге, МСТны 
аткаруу тууралуу макулдашуу түзүп, социалдык дол-
боорлордун аткарылышына жооптуу болгон ЖӨБО 
органдары да кирет; 

 •  ЖӨБО жыл сайын жергиликтүү бюджетке МСТ долбо-
орлорун каржылоо каражаттарын киргизүүгө укуктуу 
деп каралган;

 •  ЖӨБОго МСТны аткаруучуларга маалыматтык, кеңеш 
берүүчү, усулдук жана уюштуруу-техникалык жактан 
колдоо көрсөтүү ыйгарым укуктары берилет.

МСТ жөнүндө мыйзамдын жоболоруна ылайык, так ушул 
ЖӨБО жер-жерлердеги социалдык кызматтарга болгон мук-
таждыктарды аныктоодо негизги ролду ойноп, МСТнын бу-
юртмачысы, аткаруучусу жана аткарылышын көзөмөлдөөчү 
боло алат. «Мамлекеттик социалдык тапшырык жөнүндө» 
КР мыйзамынын 10-беренесине ылайык, жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдары өздөрүнүн аймагында жүзөгө 
ашырыла турган муниципалдык социалдык тапшырыкты 
аткаруу үчүн жергиликтүү бюджеттен каржылана турган 
программалар (долбоорлор) боюнча конкурстук комиссия-
ларды түзөт.

Мындан тышкары, 2011-жылдын 15-июлундагы Кыргыз 
Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
жөнүндө» №101 мыйзамына ылайык (мындан ары – ЖӨБО 
жөнүндө мыйзам), жергиликтүү кеңештердин компетенци-
ясына калкты социалдык жактан коргоо программаларын 
бекитүү жана аткарылышын көзөмөлдөө милдеттери кирип, 
ал эми шаарлардын мэрияларынын жана айыл өкмөттөрдүн 
компетенциясына – калкты социалдык жактан коргоо 
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программаларынын долбоорлорун иштеп чыгуу жана 
жергиликтүү кеңештер бекиткенден кийин алардын атка-
рылышын камсыз кылуу милдеттери кирет. 

Иш жүзүндө жагдай төмөнкүдөй:

Жергиликтүү бюджеттер көпчүлүк учурларда дотациялык 
мүнөзгө ээ болгондуктан, социалдык долбоорлорду жүзөгө 
ашырууга каражаттары жетпейт. Бирок өздөрүнүн жеке 
каржы каражаттары жок болсо да, ЖӨБО МСТны аткаруу-
чуларга ар тараптан колдоо көрсөтүп, ошондой эле социал-
дык кызматтарга болгон муктаждыктарды аныктап, ЖӨБО 
аймагында көрсөтүлүп жаткан кызматтардын сапатын 
көзөмөлдөө милдетин аткарып, олуттуу роль ойной алат.

Учурда Германия эл аралык кызматташтык коомунун (GIZ) 
«Жарандык коомду колдоо фонду» долбоорунун колдоо-
су менен, МСТ механизмдери пилоттук айыл аймактарда 
апробацияланып жатат. Алсак, 13 муниципалитеттеги 
жергиликтүү ЖКУлар конкурска катышып, муниципалитет-
тик социалдык тапшырыкты ишке ашырышууда. Мындан 
тышкары, «Мамлекеттик социалдык тапшырык жөнүндө» 
КР мыйзамынын жаңы редакциясында социалдык тапшы-
рык аркылуу апробацияланган муниципалдык кызматтар-
ды өткөрүп берүү ыкмаларынын пилоттук тажрыйбасы 
жана сунуштары эске алынат52.

КРда социалдык тапшырык аркылуу мамлекеттик жана 
муниципалдык кызматтарды өткөрүп берүүнүн оң таж-
рыйбасы колдонулуп келе жатат. Мисалы, МСТ жөнүндө 
мыйзам кабыл алынгандан кийинки акыркы беш жылда бул 

52 Муниципалдык социалдык буюртма жөнүндө Н.Добрецованын «Пар-
тнерство НПО и МСУ: возможности муниципального социального за-
каза" деген аталыштагы макаласынан көбүрөөк билсеңиз болот. //
Муниципалитет №9-10 сентябрь-октябрь 2013-ж., 18-22-бет.; А. Шам-
шиевдин «Возможен ли социальный заказ в Кыргызстане?» макаласы, 
28.02.2012. http://www.region.kg 
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механизм бир гана мамлекеттик орган – Кыргыз Республи-
касынын Социалдык өнүгүү министрлиги (мындан ары – КР 
СӨМ) тарабынан колдонулуп келген. 2014-жылы КР Социал-
дык өнүгүү министрлигинин мамлекеттик социалдык тап-
шырыгы төрт багыт боюнча ишке ашырылууда: балдардын, 
ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын (ДМЧА), 
улгайып калган жарандардын жана оор турмуштук абалда 
калган адамдардын көйгөйлөрүн чечүү.

Төмөнкү диаграммада 2009-2013-жылдар аралыгында 
Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрли-
гинин тармагы боюнча тапшырылган жана кабыл алынган 
өтүнмөлөрдүн жалпы саны келтирилди.53 

1-диаграмма. 2009-2013-ж. МСТ конкурсуна катышуучулардын саны 
боюнча динамика

42

71

116

132

78

24

40

55

34
29

0

20

40

60

80

100

120

140

Берилген арыз сунуштар

Уткан арыз сунуштар

53 2014-жылдын 25-26-ноябрында Германия эл аралык кызматташтык 
коомунун (GIZ) "Жарандык коомду колдоо фонду» долбоорунун колдо-
осу менен өткөн «Демилгелер, аракеттер, кызматташтык» форумунун 
материалдары боюнча.
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2014-жылдын күз айында Кыргыз Республикасынын Эмгек, 
миграция жана жаштар министрлиги (мындан ары – КР 
ЭМЖМ) мамлекеттик социалдык тапшырык боюнча конкурс 
жарыялады. КР ЭМЖМнин мамтапшырыгынын 2014-2015-
ж. негизги багыттары төмөнкүлөр болду:

 •  «Жаштарга кесип тандоо жаатында маалымат берүү» 
темасында 4 жаштар үйүндө жана 45 борбордо кесип-
тик шыктарды үйрөтүү боюнча айыл жаштары үчүн 
маалыматтык турларды, кесиптер жана бош орундар 
жармаңкесин өткөрүү.  

 •  Аймактардагы айыл жаштары үчүн Жаштар үйлөрүндө 
жана борборлордо чакан жана орто бизнести уюшту-
руу боюнча тренингдерди, мастер-класстарды жана 
форумдарды өткөрүү.

 •  Өспүрүмдөрдүн арасында сергек жашоо мүнөзүн 
калыптандыруу жана ден-соолукту чыңдоочу спорт 
түрлөрүн жайылтуу боюнча бир катар иш-чараларды 
өткөрүү (көчөдө футбол уюштуруп, streetworkout 
аркылуу чылым чегүүгө, баңгичиликке, ошондой эле 
жаштардын арасында кылмыштуулукка жол бербөө 
боюнча иш-чараларды өткөрүү). 

 •  Жаштар сайтын жаңыртуу жана мазмунду өзгөртүү 
жана www.jashtar.org өнөктөш уюмдар менен бирге-
ликте Сыналгы долбоорлорун иштеп чыгып, басма сөз, 
электрондук басылмаларда рубрикаларды ачуу.

 •  Эки күндүк биринчи Кыргыз-Кытай жаштар форумун 
уюштуруу. Ага 40 адам катышкан алардын ичинен 15 
адам Кытай Эл Республикасынан болгон.

Каржылык жана гуманитардык жардамга, ошондой эле 
кеңсе жана башка техникаларды сатып алууга багытталган 
долбоорлор каралбайт.54

54 «Кыргызстандагы мамлекеттик социалдык тапшырыкты талдоо жана 
аны жакшыртуу боюнча сунуштар». Бишкек 2014.
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2014-жылдын 11-ноябрында Кыргыз Республикасынын 
Маданият, маалымат жана туризм министрлиги өлкөнүн 
тарыхында биринчи жолу Кыргыз Республикасында Сана-
риптик телекөрсөтүүгө өтүү программасын жүзөгө ашыру-
унун алкагында улуттук аудиовизуалдык өнүмдү чыгаруу 
боюнча мамлекеттик тапшырыкты жайгаштырууга тендер 
жарыялады. Мамлекет тарабынан каржыланып, өндүрүлө 
турган маани мазмун (контент) мамлекеттик жана расмий 
тилдерде түзүлмөкчү. Анда коомубузду өнүктүрүүгө, эл 
менен өлкөнүн алдында турган учурдагы курч маселелер-
ди чечүүгө өбөлгө шарттарды жарата турган ар кандай 
жанрдагы чыгармалар камтылат. Видео өнүмдү чыгаруу 
кызматтарын сатып алуу «Мамлекеттик сатыктар жөнүндө» 
КР мыйзамына ылайык чектелбеген тоорук (торг) ыкмасы 
менен жүргүзүлөт. Мамлекеттик тапшырык жалпы баасы 11 
млн.сомду түзгөн 16 лотко бөлүштүрүлгөн.55

Мамлекеттик социалдык тапшырыкты кантип алууга 
болот?

Мындай тапшырыкты алуу үчүн мамлекеттик жана муници-
палдык социалдык тапшырыкты аткаруу боюнча конкурста 
жеңип чыгуу керек. Социалдык программалардын (долбоор-
лордун) конкурсун уюштуруп, өткөрүү үчүн ыйгарым укук-
туу мамлекеттик жана муниципалдык органдар жыл сайын 
конкурстук комиссияларды түзүп, алардын 50%ы тышкы 
эксперттерден турат. 

Мындай конкурстарга аталган мыйзамда (жогоруда 
көрсөтүлгөн) каралган чөйрөлөрдө иш алып барган жана 
жарыяланган конкурстук программанын (долбоордун) 
чөйрөсүндө кеминде бир жылдык тажрыйбасы бар коммер-
циялык эмес уюмдар катыша алышат. 

55 http://jashtar.org/news/konkurs-sredi-npo-dlya-vyipolneniya-
meropriyatiy-v-sootvetstvii-s-zakonom-kyirgyizskoy-respubliki-o-
gosudarstvennom-sotsialnom-zakaze/
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Конкурстун катышуучусунун өзүнүн банк эсеби болушу 
керек. 

Бир нече коммерциялык эмес уюм (менчик формасына 
карабастан) макулдашуунун негизинде жалпы долбоордук 
топ түзүп, конкурска катышуу үчүн жалпы өтүнмө тапшыра 
алышат. Мындай учурда өтүнмөдө жана долбоордук сунуш-
тамада ушул коммерциялык эмес уюмдардын ортосунда жо-
опкерчилик бөлүштүрүлүп, алардын ар биринин долбоорду 
жүзөгө ашырууга кошо турган салымы көрсөтүлүшү керек 
(«Мамлекеттик социалдык тапшырык жөнүндө» КР мыйза-
мынын 10- жана 11-беренелери). 

КЭУнун арасында жарыяланган социалдык кызматтар-
ды көрсөтүү боюнча конкурстар тууралуу кайдан билсе 
болот?

КЭУнун арасындагы социалдык кызматтарды көрсөтүү бо-
юнча коомдук конкурс тууралуу жарыя төмөнкү булактарда 
жайгаштырылат:

1. КР СӨМдүн расмий сайты: www.mlsp.kg/ 

2. КР ЭМЖМнын расмий сайты: http://jashtar.org/ 

 • http://jashtar.org/news/konkurs-sredi-npo-dlya-
vyipolneniya-meropriyatiy-v-sootvetstvii-s-zakonom-
kyirgyizskoy-respubliki-o-gosudarstvennom-sotsialnom-
zakaze/ 

3. КР ЭМЖМнын Facebook-тагы баракчасы:

 • https://www.facebook.com/pages/Министерство-
Труда-миграции-и-молодежи-Кыргызской-
Республики/245358488900760 
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4. Мамлекеттик гезиттер: 

 •  «Эркин-Тоо», «Кыргыз Туусу» жана «Слово Кыргызста-
на». 

5. Айрым маалымат агенттиктеринин сайттары: 

 • www.baldar.kg , www.24.kg , www.zm.kg , www.
kyrgyzonline.com, ж.б. 

6. Балдар, ДМЧАлар, пенсионерлер ж.б. менен иштеген 
КЭУлар өз демилгеси менен конкурс тууралуу жарыяны 
көчүрүп, өз сайттарында жайгаштырышат: 

 • «Достояние Республики» коомдук бирикмеси − www.
dr.kg 

 • Жарандык коомду колдоо борборлорунун ассоциация-
сы − www.acssc.kg 

 • «Кыргыз Республикасында акыл-эсине доо кеткен 
балдардын ата-энелери жана ата-энелер бирикмелери 
аркылуу алардын негизги кызматтарды пайдалануу 
мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу» өнөктөштүк долбоо-
ру − www.nurbala.kg . 

 • Майып балдардын ата-энелеринин ассоциациясы − 
www.kelechek.kg 

 • «Журналисттер» коомдук бирикмеси – http://
journalist.kg

 • ж.б.

Өтүнмө тапшыруу мөөнөтү Социалдык долбоорлор конкур-
сун өткөрүү тартиби жөнүндө жободо 40 күндөн 60 күнгө 
чейин деп белгиленген.
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ЭКСПЕРТТЕРДИН КЕҢЕШТЕРИ

Электрондук фандрайзингдин заманбап кээ бир формалары 
Кыргызстанда жаныдан колдонула баштады, ошондуктан 
негизги мыйзамдар менен такталышы керек . Эгерде Сиз 
кайсы бир уюмдун техникалык каражатын / технология-
ларын колдонуу аракетин кылсаңыз, ошол уюмдун, меке-
менин адистери, юристтери менен кеңешип,  Келишимди 
түзүүнү сунуштайбыз.  
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КОРУТУНДУ

Фандрайзинг даректүү жардам көрсөтүү үчүн жеке адам-
дардан кайрымдуулук каражаттарды  топтоодон акырын-
дык менен программаларга жана долбоорлорго каражат 
топтоого, бир жолку акциядан туруктуу ишмердикке өтүп, 
каражаттарды тартуунун көптөгөн ыкмалары колдонулу-
уда. Жалпы жонунан алып караганда, ар кандай ресурстар 
булактары менен иштеген уюмдар саналуу гана болгону 
менен, өз фандрайзинг ишин так жана даана түзүмдөштүрүп 
жаткан уюмдар да жок эмес. Алардын өзүнүн фандрайзинг 
пландары болуп, конкурстарга катышып, бюджеттерди 
пландаштырып, донорлордун базасын жүргүзүп, ар кандай 
ресурс булактары менен байланышып, кайрымдуулук иш-
чараларын туруктуу өткөрүп турганга аракет кылышат. 

Мамлекеттик мекемелер фандрайзингди өздөштүрүүдө. 
Мамлекеттик мекемелердеги реформадан жана жер-
жерлерде борборлоштурууну азайтуу процесстеринен улам, 
алар бюджеттен тышкары каражаттарды тартууга муктаж 
болушуп, б.а. фандрайзинг базарына чыга башташты. 

Каржылык туруктуулуктун ар кандай үлгүлөрү 
изделүүдө (фандрайзингге байланыштуу же фандрай-
зингге тиешеси жок). Учурда социалдык ишкердик про-
цессине катышкан ЖКУлар жокко эсе, бирок бул багытта 
олуттуу өнүгө турган мүмкүнчүлүктөр жок эмес. Көпчүлүк 
ЖКУлар социалдык ишкердикке кызыгышып, аны жөнгө 
салуу үчүн ийгиликтүү аракеттерди жасашууда, тактап айт-
канда, алардын келечекте мамлекеттик тапшырыкты алууга 
толук мүмкүнчүлүгү бар.

МСТ жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышы менен, мам-
лекеттик эмес уюмдардын тармагы үчүн МСТ механизми 
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аркылуу социалдык кызматтарды көрсөтүүнүн дагы башка 
тутумдарын өнүктүрүү мүмкүн болду. Ошону менен катар, 
мамлекет социалдык саясаттын артыкчылыктуу максатта-
рын белгилеп, МСТ механизми аркылуу КЭУлар арасында 
конкурстук негизде жүзөгө ашырыла турган социалдык 
программаларды иштеп чыгуу менен, МСТ долбоорлорун 
жүзөгө ашыруунун сапатын жана ийгилигин көзөмөлдөйт. 
Ошентип, мамлекеттик функциялардын кандайдыр бир 
бөлүгү  социалдык чөйрөдө “үчүнчү тармакка” (КЭУ тар-
магына) өткөрүлүп берилип, калктын социалдык жактан 
кыйла аярлуу катмарларына сапаттуу колдоо көрсөтүү 
максатында социалдык кызматтар тутумун жаңылоо үчүн 
жагымдуу шарттар түзүлөт.
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КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР 
ЖАНА МААЛЫМАТ 
БУЛАКТАРЫ

1. Онлайн-фандрайзингди өнүктүрүү тууралуу блок.  
http://eleventygroup.com/site/

2. Изместьева Е. “Как организовать эффективный онлайн-
фандрайзинг на сайте”. http://te-st.ru/2014/03/06/
maximize-online-giving/

3. Интернет-технологии для гражданских инициатив и 
НКО. Москва, 2014. 77 бет.

4. Киви www.qiwi.kg

5. Краудфандинг – акча табуунун жолу.   http://
zarabotaydengi.com/kraudfanding/

6. Краудфандинг в России http://rusbase.vc/news/
kraudfanding-v-rossii/

7. Лозовану В. Маноле О. Фандрайзинг. Руководство для 
НПО. Кишинэу. 2011. 55 бет.

8. Мобильник https://wallet.mobilnik.kg/news/

9. Жардам же каражаттарды чогултуу.  http://www.ph4.ru/
job_fonds.ph4?a=free

10. Привлечение частных пожертвований в НКО. Под ред. 
А.А. Клециной, Е.Г.Гусевой. СПб.2014. 46 бет.

11. Тенденции в современном российском фандрайзинге. 
СПб.2014. 46 бет. 
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Тармактык ресурстар:

http://www.fundraising.ru Ресурстарды тартуу боюнча 
кесипкөй адамдар коомчулугунун сайты, фандрайзинг бо-
юнча китептердин жана макалалардын китепканасы;

http://www.mosblago.ru/digest/fundraising.htm Москвадагы 
кайрымдуулук ишинин бирдиктүү маалыматтык ресурсу;

http://www.trainet.org/topics/view/28 КЭУ үчүн виртуалдык 
ресурстар борбору;

http://fundraisers.ru Фандрайзер - ардактуу кесип;

http://www.donorsforum.ru Грант берүүчү уюмдардын ком-
мерциялык эмес өнөктөштүгү;

http://www.marketing.spb.ru/lib-special/social.
htm?printversion Маркетинг жана кайрымдуулук;

http://www.cafrussia.ru CAF-Россия коммерциялык эмес 
уюму.
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ТИРКЕМЕЛЕР

Социалдык программалардын (долбоорлордун) 
конкурсун уюштуруу жана өткөрүү боюнча усулдук 

сунуштарды бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Калкты социалдык коргоо 
министрлигинин 2011-жылдын 13-октябрындагы  

№ 175 буйругу

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик социалдык заказ 
жөнүндө» Мыйзамынын, «Социалдык программалардын 
(долбоорлордун) конкурсун өткөрүү тартиби жөнүндө жо-
бону бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2009-жылдын 24-январындагы № 41токто-
му менен бекитилген Социалдык программалардын (дол-
боорлордун) конкурсун өткөрүү тартиби жөнүндө жобого 
ылайык, ошондой эле социалдык тармактагы министрлик-
терде (Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 
министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык 
сактоо министрлиги) мамлекеттик социалдык заказ техно-
логияларын киргизүү максатында буйрук кылам:

1.  Тиркелгендер бекитилсин:

 • социалдык программалардын (долбоорлордун) кон-
курсун уюштуруу жана өткөрүү боюнча усулдук су-
нуштар (1-тиркеме);

 • социалдык программалардын (долбоорлордун) кон-
курсуна арыздын бланкынын үлгүсү (2-тиркеме);

 • документтердин тизмеси (3-тиркеме).
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2.  «Мамлекеттик социалдык заказды аткарууга келишимди 
бекитүү жөнүндө» министрликтин 2011-жылдын 30-ию-
нундагы № 127 буйругуна киргизилсин:

 • жогоруда көрсөтүлгөн буйрук менен бекитилген 
5-тиркеме тиркемеге ылайык баяндалсын.

3. Социалдык камсыз кылуу департаменти социалдык про-
граммалардын (долбоорлордун) конкурсун өткөрүү учу-
рунда бекитилген документтерди жетекчиликке алсын.

4. Үй-бүлөгө жана балдарга социалдык кызмат 
көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү боюнча башкармалык, Ден 
соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга жана 
улгайган адамдарга социалдык кызмат көрсөтүүлөрдү 
өнүктүрүү боюнча башкармалык, Социалдык камсыз кы-
луу департаменти:

 • ушул усулдук сунуштарды жетекчиликке алсын жана 
так аткарууну камсыз кылсын;

 • социалдык программалардын (долбоорлордун) кон-
курсун уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча 
министрликтерге жана ведомстволорго туруктуу не-
гизде усулдук жана практикалык жардам көрсөтсүн.

5. Кыргыз-Россиялык Славян Университетинин базасында 
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматчыла-
рынын квалификациясын жогорулатуу курсунан өткөн 
долбоордук топ:

 • ушул буйрукту жана ага тиркелген Усулдук сунуштар-
ды социалдык тармактагы министрликтерге (Кыргыз 
Республикасынын Билим берүү жана илим министрли-
ги жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо 
министрлиги) жеткирсин.
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6.  «Социалдык программалардын (долбоорлордун) кон-
курсун өткөрүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу Социалдык камсыз кылуу мамле-
кеттик агенттигинин 2010-жылдын 26-мартындагы № 
80 буйругу күчүн жоготту деп табылсын.

7.  Бул буйруктун аткарылышына контролдук кылуу мил-
дети статс-катчы Б.Жекшеновго жана министрдин орун 
басары Г.Дербишевага жүктөлсүн.

Кыргыз Республикасынын калкты
социалдык коргоо министри А. Рыскулова
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БЛАНК ЗАЯВКИ 
на конкурс социальных программ (проектов)

(В редакции приказа Министерства соцразвития КР  
от 19 марта 2013 года N 24)

1. Информация об участнике Конкурса:

1 Полное наименование организации участника 
конкурса:  

2 Руководитель организации (ФИО, тел.)  

3 Название проекта:  

4 Руководитель проекта (ФИО, тел.)  

5 Юридический статус организации:  

6 Дата и место регистрации организации:  

7 Юридический адрес:  

8 Фактический адрес:  

9 Телефон/факс:  

10 Адрес электронной почты:  

11 Идентификационный номер налогоплатель-
щика (ИНН):  

12 Банковские реквизиты организации участни-
ка:  

1.1.  Основной вид деятельности организации-
участника:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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1.2.  Опыт организации в проектной деятельности за по-
следние 2 года:

(Описать по каждой программе, проекту)

Название программы/проекта:  

Источник финансирования:  

Место реализации:  

Цель программы/проекта:  

Целевая группа:  

Полученные результаты:  

1.3.  Настоящим подтверждаем, что имущество нашей 
организации не находится под арестом, организа-
ция не имеет ни от каких государственных органов 
предписаний (решений) о приостановлении эконо-
мической деятельности и о признании организации 
несостоятельной (банкротом), и не находится в про-
цессе ликвидации, нет задолженности нашей орга-
низации по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или внебюджетные фонды.

 
_____________________ _____________________ _____________________

Руководитель 
организации

Подпись ФИО

  М.П.

2. Описание проекта

2.1. Анализ ситуации:

 •  проанализировать проблемную ситуацию в целе-
вых группах получателей услуг, выбранных для 
реализации проекта;
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 •  описать взаимосвязь проблемной ситуации с по-
требностями целевых групп проекта;

 •  сформулировать проблему, решаемую в результа-
те реализации проекта;

 •  кратко обосновать, почему именно ваша органи-
зация способна повлиять на изменение проблем-
ной ситуации к лучшему.

2.2.  Сумма гранта:

Размер запрашиваемого финансирования (тыс. сом):  

Собственный вклад (тыс. сом):  

Привлеченные средства (тыс. сом):  

Период реализации проекта (месяцев):  

2.3.  Цель проекта (Кратко представить идею проекта, 
его содержание и наиболее важные результаты, 
которые будут получены):

2.4. Задачи проекта (Перечислить):

2.5.  Целевая группа проекта:

 (Привести данные о численности и дать качествен-
ную характеристику целевой группы получателей 
услуг, указать территорию, которую охватывает 
проект (город, район, область)

2.6.  Механизм реализации проекта:

(Раскройте деятельность по проекту, виды услуг и 
помощи для ваших целевых(ой) групп(ы), которые 
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вы, разработаете или усовершенствуете и примени-
те в рамках реализации проекта. Представьте рас-
крытое, детальное описание форм деятельности)

2.7.  Какими ресурсами для выполнения данного проек-
та обладает организация (трудовыми, технически-
ми, информационными, и т.п.)?

(Сделайте описание достаточно конкретным, на-
пример, указать какой уровень квалификации пер-
сонала, организации-участника, какое оборудова-
ние/материалы, методики и т.д. будут применяться)

2.8.  Список исполнителей проекта:

N 
п/п ФИО Долж-

ность

Функциональные 
направления в 

проекте

Образова-
ние, квали-

фикация

Опыт 
работы

      

      

2.9.  Рабочий план реализации программы (проекта):

N 
п/п

Меропри-
ятие/дей-

ствие

Органи-
заторы/
исполни-

тели

Числен-
ность 

получате-
лей услуг 
(целевая 
группа)

Сроки ис-
полнения

Ожида-
емый 

результат
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2.10.  Бюджет программы (проекта):

N 
п/п

Наи-
мено-
вание 
расхо-

дов

Цена за 
едини-

цу

Коли-
чество

Об-
щая 
сум-
ма

Финансирование

Соб-
ствен-

ные 
сред-
ства 
орга-
низа-
ции

При-
вле-

ченные 
сред-
ства, 

гранты

Из 
средств 
запра-
шива-
емой 

суммы

        

        

2.11. Ожидаемые результаты программы (проекта):

(Опишите, какие конкретные результаты планиру-
ется получить после реализации проекта)

2.12.  Препятствия (риски) в реализации программы 
(проекта):

(Укажите возможные препятствия в ходе реализа-
ции проекта и пути их преодоления)

2.13.  Критерии оценки результатов программы (проек-
та):

(Каким образом сможете оценить эффективность 
вашей программы (проекта), критерии, методы 
оценки, кто будет оценивать достижение постав-
ленных задач и помеченных результатов)
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2.14.  Механизм дальнейшего устойчивого саморазвития:

(Источник финансирования после окончания гран-
товых средств)

3.  Информация о партнерских организациях, которые будут 
участвовать в реализации данного проекта

(Предоставить информацию по каждой организации и 
приложить официальные письма-поддержки, постанов-
ление местных кенешей (МГА/МСУ), рекомендательные 
письма от ГУСР/РУСР, международных организаций)

Название организации:  

Контактный адрес:  

Телефон:  

Ответственное лицо:  

Роль организации в проекте 
(максимально конкретно):

 

_____________________ _____________________ _____________________
Руководитель органи-

зации
Подпись ФИО

  М.П.

Примечание:

Заработная плата и командировочные расходы исполните-
лям проекта оплачиваются в соответствии с постановления-
ми Правительства Кыргызской Республики:

 • «Об условиях оплаты труда, некоторых категорий ра-
ботников системы социальной защиты населения» от 19 
апреля 2011 года N 170;
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 • «Об установлении норм командировочных расходов и по-
рядке их возмещения» от 26 августа 2008 года N 471;

 • «Об утверждении Положения «Об особенностях регулиро-
вания труда совместителей» от 14 марта 2000 года N 135.
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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
представляемых для участия в Конкурсе  

социальных программ (проектов)

_________________________________________________
наименование темы Конкурса

(В редакции приказа Министерства соцразвития КР  
от 19 марта 2013 года N 24)

Настоящим, (наименование организации-участника) под-
тверждает, что для участия в конкурсе (наименование кон-
курса) нами направляются нижеперечисленные документы.

N 
п/п Наименование Кол-во 

листов

1 Заявка на участие в Конкурсе социальных 
программ (проектов)

 

2 Копия свидетельства о регистрации орга-
низации

 

3 Копия устава (положения) организации  

4 Резюме и копия дипломов основных испол-
нителей проекта

 

5 Дополнительные материалы (копии публи-
кации, рекомендательные письма, сертифи-
каты) если таковые имеются
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Все документы должны быть подписаны руководителями 
(уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей 
печатью, все страницы представленных документов должны 
быть завизированы уполномоченным лицом организации-
участника конкурса.

_______________  __________________________
(дата)  (подпись руководителя)

М.П.   

Примечание: Победителям Конкурса необходимо предста-
вить в Министерство перечень обязательных документов в 
соответствии с пунктом 14 Положения о порядке проведе-
ния Конкурса социальных программ (проектов), утвержден-
ным постановлением Правительства Кыргызской Республи-
ки от 24 января 2009 года N 41. 
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Приложение 5 
к приказу Министерства  
Кыргызской Республики  

по социальной защите населения 
от 13 октября 2011 года N 175

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
о выполнении деятельности по проекту

Отчет содержит следующие основные характеристики и 
материалы:

1 Отчетный период (месяц, год)  

2 Дата сдачи отчета  

3 Оценочное описание произведенных  
(не произведенных и по каким причинам) 
работ за данный промежуток времени

 

4 Кем и в какое время указанные работы про-
водились

 

5 Какие были достигнуты результаты  

6 Соответствие достигнутых результатов по 
Плану (Приложение 1)

 

7 Перечень проведенных мероприятий в 
рамках данного периода с указанием срока, 
места и участников их проведения

 

8 Сведения о сотрудничестве с другими не-
коммерческими, коммерческими и государ-
ственными организациями

 

9 Сведения о численности лиц, которым ока-
зывались услуги, краткая характеристика 
особенностей целевой группы
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10 Примечания (возникшие трудности, 
чрезвычайные ситуации и пр.)

 

Приложения к отчету:

 • публикации, видео-, аудио- и прочих материалов;

 • несколько примеров положительных отзывов;

 • копии списков участников, программы семинаров, от-
четы и материалы по семинарам.

Перечень заключенных (расторгнутых) в данный период 
договоров (в том числе трудовых), соглашений с указанием 
сторон.

Копии указанных документов прилагаются к данному от-
чету.

М.П.  ___________________________________
  Подпись исполнителя
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1-сессияга карата таратылуучу материал       

1-сессия. «Өз ӨЭУнун өзүн-өзү баалоо» матрицасы

Тапшырма: 1-тилкеде көрсөтүлгөн ӨЭУнун иштеринин/
объектилеринин бардыгын же жоктугун текшерип туруп, ар 
бирине Матрицаны толтуруу сунуш кылынат,  эгерде иштер 
болсо, анда – «БАР» деген экинчи тилкеге «бир» саны( бар 
экенин билдирген жооп) коюлат, андай учурда 4-тилкеде 
бешбал тутуму боюнча «Аткаруу сапатына баа берилет», 
анда 5 – Абдан жакшы, 4 – Жакшы, 3 – Канагаттандырарлык, 
2 – Жаман, 1- Аткарылбай атат дегенди билдирет. Эгерде 
аталган иштер/объектилер болбосо, анда 3-тилкеде – 
«ЖОК» деп жазылып «V» коюлат.    

Акырында, көрсөтүлгөн ӨЭУнун иштеринин/
объектилеринин  болгондугу үчүн, ар бири өзүнчө бааланып 
туруп алынган баллдар кошулуп жыйынтык чыгарылат. 

ӨЭУга  баа берүү чендери
Болушуна 
баа берүү

Атка-
рылуу 

сапатын 
баалооБар Жок

1 2 3 4
1. Мыйзамченем талаптарынын 
сакталышы
Уюмдун  Уставынын болушу
Мамлекеттик каттоо тууралуу 
Күбөлүктүн болушу
Тескөөчү документтердин (токтом-
дор,  буйруктардын) болушу
Уюштуруучулар, ӨЭУ Башкаруусу/
Байкоочу Кеӊеши менен текшерүү 
комиссиясы/ички аудиторлук топ-
тун кеӊешмелеринин протоколдо-
рунун болушу 
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ӨЭУга  баа берүү чендери
Болушуна 
баа берүү

Атка-
рылуу 

сапатын 
баалооБар Жок

1 2 3 4
ӨЭУнун мүчөлөрүнүн чогулуштары-
нын протоколдорунун болушу 
Штаттагы кызматкерлер, чакырыл-
ган адистер менен кызмат көрсөтүү 
тууралу эмгектик макулдук/кели-
шимдердин түзүлүшү 
Чакырылган адистер/эксперттер 
жана волонтерлор менен контрак-
ттардын болушу
 ӨЭУнун иш-өндүрүш тутумунун 
жолго салынышы
2. Каржылык мүмкүнчүлүктөрү
ӨЭУнун Эсеп саясатынын болушу
ӨЭУнун өзүнүн каржылык, админи-
страциялык жол-жоболорунун, эре-
желеринин иштелип чыккандыгы 
Бухгалтерлик эсебинин мыйзамче-
немдерине ылайык жүргүзүлүшү  
Отчеттуулуктун бардык форма-
ларынын, (төлөмдөрдүн түрлөрү 
боюнча/каржылык) түрлөрүнүн  
жүргүзүлүшү  
Банк эсебинин болушу
Эсебинде  акчанын болушу
Милдеттүү төлөмдөр боюнча карыз-
дын жоктугу
Депозиттен кирешелердин болушу
Уюмдун ар жылкы аудитинин 
жүргүзүлүп турушу
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ӨЭУга  баа берүү чендери
Болушуна 
баа берүү

Атка-
рылуу 

сапатын 
баалооБар Жок

1 2 3 4
Ички инвестициялар менен иштөө 
тажрыйбасы 
Сырткы инвестициялар менен 
иштөө тажрыйбасы  
Мүчөлүк акылардын төлөнүшү
Туруктуу демөөрчүнүн болушу
Акылуу тейлөөлөрдү көрсөтүү
Ишкерлик жана чарбалык эсептик 
иштердин жүргүзүлүшү
3. ӨЭУнун материалдык-техника-
лык  базасы
Офистин  (менчик формасынын, 
жайгашкан жеринин) болушу
Тийиштүү жумушчу эмеректин 
болушу
Оргтехниканын (компьютер, прин-
тер, ксерокопия ж.б.у.с.) болушу 
Интернетке кирүү/колдонуу 
мүмкүнчүлүгү 
ӨЭУнун автоунаасынын болушу
Окутууларды, тейлөө/кызмат 
көрсөтүүлөрдү жүргүзүү жайлары-
нын болушу
Ишкерлик жана чарбалык эсеп 
иштери үчүн өндүрүштүк жайдын 
болушу
Көчүрүү/ техникасынын, басма жаб-
дуусунун болушу



152

Колдонмо «Жарандык коом уюмдарынын ресурстары: 
ресурстарды тартуунун заманбап ыкмалары жана формалары»

ӨЭУга  баа берүү чендери
Болушуна 
баа берүү

Атка-
рылуу 

сапатын 
баалооБар Жок

1 2 3 4
4. Эмгек потенциалы 
ӨЭУнун штаттык кызмакткерлери-
нин болушу
Чакырылган адистердин/эксперт-
тердин болушу
Волонтерлордун болшушу
Өнөктөштөрдү тартуу
 ӨЭУ иштерине кардарлардын (бе-
нефициарлардын) катышы жана 
эмгектик салымы
5. ӨЭУнун уставдык /
программалык ишмердиги
Кардарлар (бенефициарлар) жана 
максаттуу топ менен иш жүргүзүү 
Гранттык долбоорлорду ишке ашы-
руу
Мамлекеттик социалдык буюртма-
ларды аткаруу
Калкка тейлөөлөрдү көрсөтүү (сапа-
ты, жеткиликтүүлүгү, камтуусу)
Башка ӨЭУлар менен бирдикте 
иштешүү
Жергиликтүү бийлик менен бирдик-
те иштешүү
Жергиликтүү бизнес сектор менен 
бирдикте иштешүү 
Жер жерлерде социалдык маанилүү 
акцияларды уюштуруу
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ӨЭУга  баа берүү чендери
Болушуна 
баа берүү

Атка-
рылуу 

сапатын 
баалооБар Жок

1 2 3 4
Айыл аймагын өнүктүрүү програм-
масын иштеп чыгууга, талкуулоого 
катышуу 
Социалдык маанилүү акцияларга 
катышуу
Изилдөөлөрдү (соц.сурамжылоо, 
фокус-топторду, интервьюларды) 
жүргүзүү
Буклет, плакаттарды иштеп чыгуу 
Коомдук угууларды (бюджет  ж.б 
боюнча) өткөрүү
Мыйзамченемдерине экспертиза/
талкууларды өткөрүү
Коомдук экологиялык экспертиза-
ларды уюштуруу/катышуу
Жергиликтүү коомчулуктун алдын-
да отчет берүү
Массалык маалымат каражаттары 
(ММИ: газета, радио, теле көрсөтүү) 
менен байланышта болуу 
6. ӨЭУнун кесипкөйлүк деӊгээли

ӨЭУ командасынын иш багыты бо-
юнча тийиштүү билиминин болушу 
Өз озуйпасынын чегинде коомчу-
луктун баалоосу (баштоочтук)
Максаттуу топтор/кардарлар менен 
иштин натыйжалуулугу
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ӨЭУга  баа берүү чендери
Болушуна 
баа берүү

Атка-
рылуу 

сапатын 
баалооБар Жок

1 2 3 4
Стратегиялык жактан пландашты-
руу көнүмүшү
Мониторин жана баалоо ыкмаларын 
билүү
Расмий документтерди (суратмалар-
ды, пресс-релиздерди) толтурганды 
билүү
ӨЭУнун штаттык кызматкерлери-
нин чечендик жөндөмдүүлүгү
Тренерлик көнүмүш
Өнөктүк (өз ара байланышуу жана 
биргелешип иштөө)деӊгээли
Калкты социалдык жактан камсыз-
дандыруу  тажрыйбасы
Автордук иштеп чыгуулары, басыл-
малары болушу
Эдвакаси-кампанияларын (маалы-
маттык кампанияларды) өткөрүү 
тажрыйбасы 
7. ӨЭУнун маалыматтык-техника-
лык жактан камсыз кылынышы
ӨЭУнун маалыматтык байланыш 
максаттарынын болушу
ӨЭУнун маалымдамалык-маалы-
маттык документтер, адабият ж.б. 
китепканасынын болушу.
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ӨЭУга  баа берүү чендери
Болушуна 
баа берүү

Атка-
рылуу 

сапатын 
баалооБар Жок

1 2 3 4
Документтештирүү жана 
өндүрүштүк иштер тутумунун 
(иштердин номенклатурасы, 
архивдештирүү ж.б.) барлыгы жана 
документтештирүү боюнча эреже-
нин/талаптын сакталышы
Аткарылган, бирок сакталуу 
мөөнөтү бүтө элек долбоорлор бо-
юнча отчеттор киргизилген папка-
лардын (жазылган көчүрмөлөрдүн/
эл.түрлөрдүн) болушу
Интернеттеги фейс-бук байланы-
шында өз бетинин, өз сайтынын 
болушу
Өзүнүн маалыматтык маалыматтар 
базасынын иштелип чыккандыгы
Коопсуз маалыматтык тутумдун 
(СДга, флешкага архивдештирил-
ген/ вируска каршы программанын,  
паролго коюлган компьютерлерлер-
дин),  ӨЭУнун командасынын жеке 
материалдык жоопкерчилигинин 
ж.б.у.с. болушу.  
8. ӨЭУнун уюштуруучулук 
мүмкүнчүлүктөрү
ӨЭУнун башкаруу түзүлүшүнүн 
жана тутумунун калыптанып жолго 
коюлгандыгы
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ӨЭУга  баа берүү чендери
Болушуна 
баа берүү

Атка-
рылуу 

сапатын 
баалооБар Жок

1 2 3 4
Эмгектин жүйөлөнүшү, волонтерлук 
тутумдун калыптангандыгы
Калыптанган  корпоративдик мада-
нияттын жана адаттын болушу
Калыптанган башкаруу  командасы
Башка чөлкөмдөрдө, айылдарда  фи-
лиал түйүндөрүнүн болушу
Өнөктүк уюмдар түйүнүнүн болушу 
Өздөрү да өнөктүк уюмдар, ассоци-
ациялар түйүндөрүнүн  мүчөлөрү 
болушу   
ӨЭУнун  Этикалык кодексинин бо-
лушу
9. ӨЭУнун коомдогу жүзү (имид-
жи)
Кардарлардын ( бенефициарлар-
дын) ичиндеги кадыр баркы
Стейкхолдерлердин  (мамлекет-
тик органдар жана жергиликтүү 
өз алдынча органдардын, 
демөөрчүлөрдүн ж.б.у.с.)  ичиндеги 
кадыр баркы
Өнөктөрдүн ичиндеги кадыр баркы
Логотиптин/бренддин (брендинг-
дин) болушу
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