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Жыл сайын
жетим балдарды

Ысык-Көлдө
эс алдыруу

акциясы

ФОНД ТУУРАЛУУ

Кайрымдуулук
концерттери жана

тамак-аш
жарманкелери

Балдар үйлөрүнө 
жыл боюу акысыз 

тил жана өнөр 
курстарын 
уюуштуруу

Жетим жана
аз камсыз болгон 

үй-бүлөлөрдүн
балдарына

арналган байма бай
болуп туруучу
иш-чаралар

ФОНД ТУУРАЛУУ

ФОНДДУН НЕГИЗГИ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

«Элим барсыңбы?» коомдук  кайрымдуулук фонду

14-октябрь, 2008-жыл

Жакырчылыкты жоюу, кайрымдуулукту жана 
боорукерликти жайылтуу

Аз камсыз болгон үй-бүлөлөр , жетим балдар , 
жардамга муктаж кары-картаңдар, өтө оор абалдагы 
бейтаптар, майыптар 

Муктаж адамдар менен жардам берүүчүлөрдүн 
ортосунда көпүрө болуу 

Бишкек ш., Исакеев көч, 18/3 , т.: 0772 00 20 15

КҮНҮҢДҮ КАЙРЫМДУУЛУКТАН БАШТА!

• Киреше менен чыгашалардын ачык-айкындуулугу
• Жүздөгөн, миңдеген жарандардын ишеничи 
• Муктаждарга көрсөтүлүүчү жардамдын көп түрдүүлүгү (бир гана топ же 

жардамдын бир гана түрү менен чектелбеш керек) 
• Башка фонддордун, жетиштүү жашаган жарандардын, мамлекеттик 

түзүлүштөрдүн, ыктыярчылардын (волонтер), эстрада жылдыздарынын, 
эл аралык уюмдардын жана башка каалоочулардын жардамдарын 
бириктирүү.

• Иштин максаты жана милдеттери, жалпы иши Кыргызстандын 
жарандары аркылуу калыптандырылган.

• ММКда жана соц.түйүндөрдө активдүү иштөө (бүткүл ММКларга 
жарыялоо, «Үзүлбөгөн үмүттөр» жана «Үмүт шооласы» аттуу ар дайым 
көрсөтүлүүчү теле долбоорлор, ар ишемби сайын “Марал” радиосундагы 
интерактивдүү радио берүү, Facebook тагы баракча ж.б.)

Толук аталышы: 

Түзптөлгөн датасы:

Негизги максаты:  

Жардам берүү 
катмарлары:

Негизги миссиясы:

Дарегибиз:

Девизи:
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ЖАРДАМ БЕРИЛҮҮЧҮ КАТМАРЛАР:

ЫКТЫЯРЧЫ БОЛГУҢУЗ КЕЛЕБИ?..
Эгер сиз дагы фондубуздун ыктыярчысы болгуңуз келсе, www.elimbar.kg 
сайтына кирип, ыктыярчы анкетасын толтурсаңыз болот. 

Көмөкчү болуу жолдору:
•  Окуу курстары (тил, компьютер, ЖРТга (ОРТ) даярдоо)
•  Кесип үйрөтүү (тигүүчүлүк, массаж, гимнастика ж.б.)
•  Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жардам берүү
•  Кайрымдуулук акцияларына жардамдашуу
•  Офис иштери
•  Кесип ээлери өз тармагында салым кошо алышат 
•  Медициналык жардамдашуу

Суроолор боюнча чалыңыз:
0772 00 20 15, 0770 33 20 15
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МУКТАЖ ҮЙ-БҮЛӨЛӨРГӨ СОЦИАЛДЫК 
ЖАНА ЭКОНОНОМИКАЛЫК  ЖАРДАМ 
КӨРСӨТҮҮ ПРОГРАММАСЫ
Улуттук статистикалык комитетинин билдирүүсүнө караганда, 
2014-жылдын төрт айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда 
жакырчылыктын деңгээли 38%ды  түзгөн.

Биздин максат – үй-бүлөлөрдү экономикалык жана социалдык оор 
абалдан чыгаруу жолу менен өлкөдөгү жакырчылыктын деңгээлин 
түшүрүү болуп саналат.

Фонддун иш-аракети жакырчылыкты жоюуга багытталган. Биз киреше 
алып келе турган экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү аркылуу 
жергиликтүү элдин кедей катмарын жакшыртууга жетише алабыз. 

Жардамга муктаж, эң оор шартта жашаган үй-бүлөлөргө көптөгөн 
долбоорлор иштелип чыккан. 

Долбоорлор кедейчилик, оорулар, үй-бүлө мүчөлөрүнүн өлүмү, үй-
бүлөдөгү чыр-чатак, көп балалуулук, жумушсуздук, табият кырсыктары 
багытында иштелген.

Долбоорлорубуз:

* Эмгекчил үй-бүлө              * КУРМАН АЙТ     
* ОРОЗО АЙТ            * Бир демөөрчү-бир окуучу   
* Жылуу үй             * Үзүлбөгөн үмүттөр
* Жетим балдар үчүн жайкы лагерь  * Балдарды окууга даярдоо 
* Жылуулук тартуулаңыз   

Долбоордун тартибинде жардамга муктаж болгон үй-бүлөлөрдү 
колдоо кызматы:

•  Социалдык  •  Психологиялык  •  Экономикалык  •  Юридикалык 
•  Билим берүү  •  Материалдык жактан колдоо
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КЫМБАТ БААЛУУ ОПЕРАЦИЯГА МУКТАЖ
БЕЙТАПТАР ҮЧҮН КАРАЖАТ ТОПТОП,
КӨМӨК КӨРСӨТҮҮ

«МЭЭРИМДҮҮ ТЫЙЫН» АКЦИЯСЫ

Бизге кымбат баалуу оор операцияга муктаж адамдар көп кайрылышат. Аталган 
операциялар ооруп жаткан адамга бир өмүр белеги экендигин түшүнүп, ЭлСОМ 
электрондук капчыгы, Мобильник электрондук капчыгы жана терминалдары, Quick PAY 
терминалдары аркылуу, ошондой эле 0772 00 20 15 топтоочу номуруна бирдик жүктөө 
менен көмөктөшүп келебиз. Ушул күнгө чейин, кайрымдуулук концерттер, акча которуу 
жолдору жана ошондой эле тамак жарманкелери аркылуу 100дөн ашуун медициналык 
операциялар жана дарылануулар ишке ашырылды.

“Мээримдүү тыйын” долбоорунун негизги максаты болуп келечек муундун, 
жеткинчектердин кайрымдуу, боорукер болуп өсүшүнө өбөлгө түзүү. 2015 – жылдан 
бери  “Мээримдүу тыйын” долбоору аркылуу 1 372 048 сом топтолуп, 15 жеткинчекин 
жүрөк операцияларын ийгиликтүү өткөргөнгө жетиштик. Бириккен Улуттар Уюмунун 
(ООН) Түштүк-Түштүк кызматташуу программасынын демилгеси менен биздин 
“Мээримдүү тыйын” долбоорубуз өзгөчө жана уникалдуулугуна басым жасап КМШ, 
чыгыш Европа жана Араб өлкөлөр арасында өрнөк катары көргөзүү жана жайылтуу 
максатында өздөрүнүн сайтына жайгаштырышты. 

Урматтуу Мекендештер! Бул долбоордун маанилүүлүгүн сезип, кайдыгер карабай, ар 
бирибиз үйүбүздө кутуча жасап жаш өспүрүмдөрдүн кайрымдуу болуп өсүшүнө өрнөк 
болуп жана өспүрүм бейтаптардын операцияларына жардам берүү үчүн Мээримдүү 
тыйынга катышууга чакырабыз.

КР эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин мурдакы министри
Базарбаев Кудайберген Базарбаевичтин катышуусунда
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ФОНДДУН 2008 - 2017 - ЖЫЛДАР 
АРАСЫНДА КӨРСӨТКӨН ЖАРДАМДАРЫ:

Жалпы  фин. жардам:

Долбоорлор:    

Туруктуу алуучулар:

Мед. жардам:  

Курбан Айт / Орозо:

Кызматташтык:  

Ыктыярчы:  

Кийим-кече:  

500 000 000 сом

80 акция жана
10 долбоор ишке ашырылды

300дөн ашуун үй бүлө
жана 20 социалдык мекеме

50дөн ашуун бейтапка операция жасалды
жана 100дөн ашуун дарыланууга жиберилди

200 000ден ашуун үй-бүлөгө,
45 социалдык мекемеге эт
жана тамак аш баштыкчалары таркатылды

400гө жакын массалык маалымат каражаттар,
бизнес жана мамлекеттик тармактын
өкүлдөрү менен кызматташуудабыз

Жалпысынан 1824 волонтер катталган

60 тонна кийим –кече,
бут кийим таркатылды



Жыл сайын
жетим балдарды

Ысык-Көлдө
эс алдыруу

акциясы

ФОНД ТУУРАЛУУ

Кайрымдуулук
концерттери жана

тамак-аш
жарманкелери

Балдар үйлөрүнө 
жыл боюу акысыз 

тил жана өнөр 
курстарын 
уюуштуруу

Жетим жана
аз камсыз болгон 

үй-бүлөлөрдүн
балдарына

арналган байма бай
болуп туруучу
иш-чаралар



ҮЙ-БҮЛӨ

ДЕН СООЛУК

БИЛИМ БЕРҮҮ

ГУМАНИТАРДЫК 
ЖАРДАМ

,

!

“БИР ДЕМӨӨРЧҮ - БИР ОКУУЧУ”
ДОЛБООРУ

БАЛА КЕЗИНДЕ КАРООСУЗ КАЛГАН 
ЧЫГААН ИНСАНДАР

www.kutbagyt.org

Улуттук статистика комитетинин билдирүүсүнө караганда Кыргызстан ай-
магында 80 000 ден ашуун кароосуз калган балдар катталган. Анын 15 миңге 
жакыны балдар үйлөрүндө тарбияланса, калганы тууган туушкандарыныкын-
да күн кечирип келет. Жыл сайын балдар үйүнөн тарбияланып чыккан 500-
700 арасындагы балдардын 70-80%ы туура эмес жолдорго түшүүсү кейитпей 
койбойт. 

2014-жылы КРдин Президентинин демилгеси менен өлкөбүздөгү толук 
жетим, жарым жетим жана ата-энеси тарабынан кароосуз калган балдарга 
мамлекет тарабынан кам көрүү максатында №71- орто мектеп, Тоголок Мол-
до атындагы мектеп-интернаты деген статуска ээ болгон. “Элим, барсыңбы?!” 
коомдук кайрымдуулук фонду аталган мектепти мамлекет менен бирге өз 
карамагына алып, балдарды татыктуу тарбиялаганга умтулду. Жыл сайын 
80ден баланы кабыл алып, азыркы учурда 200дөн ашуун толук жана жарым 
жетим балдардын чыгашасын “Бир демөөрчү - бир окуучу” долбоору аркылуу 
ишке ашырып келебиз. Долбоордун алкагында кароосуз калган балдардын 
жылдык чыгашалары орундатылат. 1 демөөрчү - 1 окуучу долбоору узак 
мөөнөттүк болуп эсептелип, бир канча этаптан турат: 

1) Мектепти аяктаганга чейин:
бир кесип ээси; спорттун бир турунун чебери кылуу; окуучулардын жеке 

өнөрлөрүн өнүктүрүү; таалим тарбия берүү;
2) Жогорку окуу жайына тапшыртүү;
3) Жумуш орду менен камсыздоо;
4) Турмуш жолуна багыт көрсөтүп берүү;

 Балким бул балдардын арасында убагында жетим өскөн Кыргыз залкар-
ларыбыз Токтогул Сатылганов, Исхак Раззаков, Чынгыз Айтматов, Алыкул Ос-
монов, Тоголок Молдо жана дүйнөлүк чыгаан инсандар Махатми Ганди, Майк 
Тайсон, Нельсон Мандела сыяктуу дүйнөлүк дэңгээлде коомчулукка пайда 
келтире турган инсандар чыгаар. Бирок азыр алар Сиздердин колдооңуздар-
га муктаж. 




