
балдарга көңүл ачуучу 
программаларды жана дагы бир 
катар үйрөтүүчү мастер-класстарды, 
оюндарды даярдап барышты.

МЫКТЫ ИНВЕСТИЦИЯ – БИЛИМ 
БЕРҮҮГӨ САЛЫНГАН ИНВЕСТИЦИЯ!

Бул 
чыгарылышта:

«Кумтөр Голд Компанинин»  
Ысык-Көл облусун комплекстүү, 
туруктуу өнүктүрүү боюнча 
стратегиясында артыкчылык берилген 
нерсе жаштар менен карым катнашта 
болуу жана билим берүү боюнча 
демилгелерди колдоо.

Биз жаңы муундун потенциалын 
өстүрүүгө багытталган, алардын 

сапаттуу билим алуусуна шарт түзгөн 
программаларды ишке ашырууга 
аракет кылабыз. Жаштардын  
компания колдоо көрсөткөн 
программанын алкагында алган 
билими жана тажрыйбасы алардын 
карьерасында жакшы башталыш 
болуп берет деген ишенимдебиз. 

«ЖАЙЛООДОГУ БАЛА 
БАКЧА» ДОЛБООРУНА 
КОЛДОО КӨРСӨТТҮ
«Жайлоодогу бала бакча» долбоору 
жайлоодогу малчылардын балдарын 
мектепке камдоого шарт түзөт. 
Мугалимдер күнүгө үч сааттан 
эсеп жана тил өнөрү сыяктуу 
балдардын сабаттулугун арттыруучу 
жөндөмдөргө окутушат.

Долбоор билим алууга бирдей 
шарттарды жеткиликтүү кылууну 
көздөйт. «Жайлоодогу бала бакча» 
алыс жайгашкан, бийик тоолуу 
аймактардагы жайлоолорго 
багытталган. Мобилдик бала бакчалар 
бой үйлөрдө уюштурулуп, мектепке 
чейинки жаш курактагы балдарга 

негизги билим берүүгө керектүү бардык 
керектүү нерселер менен жабдылган. 

«Кумтөр Голд Компани»  
Ысык-Көл облсунун Тоң жана Жети-Өгүз 
аймактарындагы жайлоолордогу бала 
бакчаларга кеңсе буюмдары менен 
китептерди тапшырды.

«Кумтөр» менен «Роза Отунбаеванын 
демилгелери» эл аралык коомдук 
фондунун өкүлдөрү Жети-Өгүздөгү 
Чоң Кызыл Суу айылындагы бала 
бакчага бардык керектүү буюмдарды 
тапшырып келишти.

1-августта компаниянын 
кызматкерлери эки мобилдүү 
бала бакча жайгашкан Жети-Өгүз 
районундагы Көк-Жайык  
жайлоосуна барып, балдар менен 
жолугуп келишти. Кумтөрчүлөр 

ЕВРАЗИЯНЫН ЖАШ АДИСТЕРИНИН «ЖАШЫЛ ОЙ - 2015»  
ҮЧҮНЧҮ ЭЛ АРАЛЫК ФОРУМУ 

2015-жылдын 15-21 - июлунда Ысык-Кɵл областынын 
Кажы-Сай шаарчасында Евразиянын жаш адистеринин 
«Жашыл Ой - 2015» үчүнчү эл аралык форуму болуп 
ɵттү. «Жашыл Ой» республикалык экологиялык 
программасы «Кумтɵр Голд Компанинин» финансылык 
колдоосу астында «Жаштар демилгелерин ɵнүктүрүү 
фонду» тарабынан жүзɵгɵ ашырылууда. 

Быйыл форумдун башкы темасы «жашыл» ишкердик 
болуп калды. Форумга Кыргызстандан, Россиядан, 
Польшадан, Ɵзбекстандан жана Казакстандан 18ден 35 
жашка чейин курактагы «жашыл» бизнес чɵйрɵсүндɵгү 
жаш ийгиликтүү ишкерлер, коомдук ишмерлер, 
активисттер, окумуштуулар, журналисттер, блоггерлер 
жана медиа адистер катышты. Тренингдерге жана 
семинарларга атайын чакырылган эксперттер жана бул 
багытта ийгиликтүү иштеп жатышкан коомдук уюмдардын 
жетекчилери катышты. Форум дагы бир жолу курчап 
турган чɵйрɵ тармагында тажрыйба жана эӊ мыкты 
практиканы алмашуу боюнча аянтча болуп калды.

Форумдун алкактарында катышуучулардын бир бɵлүгү 
«Кумтɵр» кен ишканасында болуу мүмкүнчүлүгүн алды, 

алар ɵндүрүштɵ жүзɵгɵ ашырылып жаткан жаратылышты 
коргоо чараларын ɵз кɵздɵрү менен баалашты. Форумда 
белгилүү кыргызстандык фотограф Влад Ушаковдун  
«Ак илбирстин изи менен» кɵргɵзмɵсү коюлду жана КМШда 
ɵтүп жаткан «Эко кесе» фестивалынын алкактарында 
экология жɵнүндɵ фильмдерди жана мультфильмдерди 
кɵргɵзүү болду, жашыл тематикага кызыгышкан жаш 
режиссерлор ал ленталардын авторлору болуп саналышат. 

«Жаратылышка жоопкер мамиле Кумтɵрдɵ 
жүзɵгɵ ашырылып жаткан туруктуу ɵнүктүрүү 
стратегиясынын башкы элементтеринин бири 
болуп саналат. Биз ар жылы кен ишканасынын 
территориясында жаратылышты коргоо чараларына 
жана экологиялык мониторингге дээрлик 7,5 млн. 
доллар гана жумшабастан, жалпысынан кɵлдүк 
жаштардын жаратылышты коргоо демилгелерине 
да колдоо кɵрсɵтɵбүз. Биз «Жашыл Ой» лагеринин 
ишмердүүлүгүнүн алкактарында жаш адистерди 
кесипкɵй даярдоого каражат жумшоону, ошондой эле 
экологиялык кыймылдын болочок лидерлери менен 
баалуулуктар системабыз жана тажрыйбабыз менен 
бɵлүшүүнү да ɵзүбүз үчүн ɵтɵ маанилүү деп эсептейбиз», 
- деп айтты «Кумтɵр Голд Компанинин» экология 
бɵлүмүнүн директору Бен Феррис.
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•   «Жайлоодогу бала бакча»
•   Тажрыйба топтоо программасы
•   Студенттер Кумтөр кенинде 

болушту
•   Компания кесиптик лицейдин 

бүтүрүүчүлөрүн куттуктады
•   Стипендия берүүчү аймактык 

программасы
•   Евразиянын жаш адистеринин 

«Жашыл Ой - 2015» үчүнчү эл 
аралык форуму

•   БААУнун жаңы факультети

БААУНУН ЖАҢЫ ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮ ФАКУЛЬТЕТИ

2013-жылдан бери БААУда аймак 
үчүн керектүү болгон «Экология 
жана туруктуу өнүктүрүү» 

факультети иштеп жатат. «Кумтөр» 
компаниясы биринчи агымдагы 
студенттерге 7 стипендия берип, 
БААУнун жаңы кампусуна илимий 
лаборатория түзүүгө жардам 
берди, айтмакчы, бул кампустун 
курулушуна дагы компания 
салымын кошуп келе жатат.

Программа эки багыттагы 
бүтүрүүчүлөрдү даярдап чыгарат: 
«Коом жана экологиялык саясат», 
«Табигый ресурстар жана энергетика».

«Экология жана туруктуу өнүктүрүү» 
факультети Борбордук Азияда 
экология тармагында адистерди 

даярдоо муктаждыгынан улам ачылды. 
БААУнун милдети дагы аймакты 
социалдык, экономикалык жана 
экономикалык кызыкчылыктарды 
теңдеп турган туруктуу өнүктүрүү 
жолуна өтүүгө колдоо көрсөтүү болуп 
саналат. Жаңы факультет глобалдык 
ой жүгүрткөн жана алган билимдерин 
Борбордук Азияда пайдалана 
алган жаш лидерлерди окутууда 
жана тарбиялоодо университеттин 
максаттарына дал келет. Факультет 
тууралуу кененирээк маалымат 
БААУнун веб-сайтында:  
http://www.auca.kg/
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БАЙЛАНЫШТА

БИШКЕК КЕҢСЕСИ 
24 Ибраимов көч., 10-чу кабат, 720031 
Кабылдама: 0312 90-07-07

БАЛЫКЧЫ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
374 A Фрунзе көч., Телефон: 03944 4-00-13

КАРАКОЛДОГУ РЕГИОНАЛДЫК КЕҢСЕСИ 
1 Г Карасаев көч., 
Телефон: 03922 4-39-04

ЖЕТИ-ϴГҮЗ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Раймамадминистрациясы, КЫЗЫЛ-СУУ

ТОҢ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Райондук мамлекеттик 
администрациясынын имараты 
(Акимчилик), 2-чи кабат,  
БϴКϴНБАЕВ
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КОМПАНИЯ 
КЕСИПТИК ЛИЦЕЙДИН 
БҮТҮРҮҮЧҮЛƟРҮН 
КУТТУКТАДЫ

2015-жылдын 30-июнунда № 91 кесиптик 
лицейде бүтүрүүчүлɵргɵ диплом 
тапшыруу аземи болду. Бүтүрүүчүлɵрдүн 
катарында Ысык-Кɵл облусунан «Кумтɵр 
Голд Компанинин» стипендиялык 
программасынан беш бала бар.

Компания 2000-жылдан бери Ысык-Кɵл 
облусунун аз камсыз үй-бүлɵлɵрүнүн 
балдары үчүн стипендиялык 
программасын ишке ашырып келет. 
2015-жыл мааракелик болуп, быйыл 
Тамга, Барскоон, Шор-Булак, Тосор 
айылдары менен Балыкчы шаарынан 
үч кыз жана эки улан «ашпозчу» жана 
«кондитер» адистиктери боюнча окуп, 
кесипке ээ болушту.

Быйыл компанияда стипендия алууга 
билдирмелер июнда башталды. 
Кызыкдар талапкерлер 3-июлга чейин 
билдирме бере алышат. Сынактын 
жыйынтыктары боюнча, кабыл алынган 
билдирмелердин санына жараша 
компания 10дой улан-кызга кийинки окуу 
жылына билим алуусун каржылоону 
ниеттенет. Тандап алуу алты жума 
жүрүп, жыйынтыктарын компания 
августун ортосунда билдирмекчи.

СТУДЕНТТЕР КУМТӨР КЕНИНДЕ БОЛУШТУ
У. Асаналиев атындагы Тоо-кен иштери жана тоо-кен технологиялары 
институнун Өндүрүштүк коопсуздук кафедрасындагы «Технологиялык 
коопсуздук жана тоодого куткаруу иштери» жана «Тоо-кен өндүрүштүк 
экология» бөлүмдөрүнүн окутуучулары менен 2-3 курстагы студенттери 
Кумтөр кенинде таанышуу экскурсиясында болушту.

Сапардын жүрүшүндө студенттер 
карьерде, алтын ылгоочу фабрикада, 
жаңы турак-жай лагеринде, Петров 
көлүндө жана тазалоочу жайларда 
болушту. Ар бир жерде компаниянын 
өкүлдөрү өндүрүш процеcси 
тууралуу айтып берип, студенттер 
менен окутуучуларды кызыктырган 
суроолорго жооп беришти.

«Биздин компания менен 
институттун бир катар 
тармактары боюнча кызматташтык 
жана кесиптик байланыштар 
түзүлүп, көп жылдан бери улантылып 
келатканына кубанычтабыз. Быйыл 
КГК бүтүрүүчүлөрдүн арасынан 
балдарды гана эмес, кыздарды дагы 
эки жылдык тажрыйба топтоо 
программасына алганы жатат. 
Программанын алкагында аларга 
алган билимдерин, идеяларын, 
чыгармачылык потенциалын 
практика жүзүндө өнүктүрүүгө 
жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт». 

- Персоналдык окутуу жана 
өнүктүрүү бөлүмүнүн кеңешчиси, 

Норман Бобосел 

«Биз, окутуучулар үчүн иштеги 
өндүрүш жайлардагы акыркы 
жаңылыктардан маалым болуу 
абдан маанилүү. «Кумтөрдөгү» 
өндүрүштүк коопсуздуктун 
сакталышын, өндүрүштүн жүрүшү 
менен жеринен таанышуу – билим 
берүү ишибиз үчүн абдан кызыктуу 
жана пайдалуу болду». 

- Өндүрүштүк коопсуздук 
кафедрасынын башкы окутуучусу, 

Зулфия Жумашева 

«Сабак учурунда «Кумтөрдөгү» 
өндүрүштүк коопсуздуктун 
сакталышын дайыма мисал 
келтиришет. Бирок өз көзүң менен 
көрмөйүн элестетиш кыйын. Кыргыз 
Республикасынын аймагындагы 
эң ири алтын өндүрүүчү жайдагы 
иштин жүрүшүн келип, жеринен 
таанышып кетүү мүмкүнчүлүгүнө 
абдан кубанычтамын. Анткени 
биздин «Технологиялык коопсуздук 
жана тоодого куткаруу иштери» 
адистигибиз тоо-кен компанияларына 
түздөн-түз тиешелүү».

- Тоо-кен метоллургиялык 
факультеттин студенти, 

Самат Шабданов

Эске салсак, компания буга чейин 
Институттун аудиторияларын 
ремонттоого жардам берген. 
Мекемени ремонттоонун жалпы 
суммасы 1,5 млн. сомду  
түзгөн. Бөлүнгөн каражатка  
мекеме 1-корпусундагы окуу  
залын, 2-корпусундагы  
аудиторияларын ремонттогон. 

СТИПЕНДИЯ БЕРҮҮЧҮ АЙМАКТЫК 
ПРОГРАММА
Жыл сайын Стипендия берүүчү 
аймактык программасынын 
алкагында КГК техникалык 
билим алууну каалаган 
мектептин бүтүрүүчүлөрүнө 15 
стипендиянын бирин алуу үчүн 
сынакка катышуу мүмкүнчүлүгүн 
түзүп келет. Жеңүүчүлөр Бишкек 
шаарындагы №27 Кесиптик-
техникалык лицейде же №91 
Кесиптик лицейде окуганга толук 
стипендия алышат, ал стипендия 
өзүнө окуу акысын, жашоо, 
тамак-ашка кеткен каражатты, 
ай сайын бериле турган акчалай 
стипендияны камтыйт. 

№91 лицейдин окуучулары 
ашпозчу-кулинар адистигине 
окушуп, практикаларын  
Бишкектин мейманканаларында 
же болбосо Чолпон-Ата курорттук 
аймагында өтүшөт.

№27 лицей болсо теориялык  
жана практикалык окууну  
камтыган программаларын түзүүдө 
КГК менен тыгыз кызматташат – 
оор техникаларды устаканада 
же «Кумтөр» кенинин алтын  
бөлүп алуучу фабрикасынын 
техникалык тейлөө аймагында 
оңдоону үйрөнүшөт.

2000-жылы программа 
киргизилгенден тартып  
программа боюнча окуусун 
аяктаган стипендиаттардын  
65% КГКга жумушка орношкон.

Сынакка кабыл алуу тууралуу 
жарыя жыл сайын айыл 
округдарына илинет жана 
компаниянын өкүлдөрү тарабынан 
аймакта таратылат.
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ТАЖРЫЙБА 
ТОПТОО 
ПРОГРАММАСЫ
КГК 2006-жылы ЖОЖдордун 
тоо-кен тармагына байланышкан 
адистиктеги ийгиликтүү 
бүтүрүүчүлөрдү тартуу максатында 
Тажрыйба топтоо программасын 
ишке киргизген. Бүтүрүүчүлөр 
2 жылдык жайкы программага 
катышуу үчүн арыз менен кайрыла 
алышат, бул программа алардын 
теориялык алган билимин практика 
жүзүндө бекемдөөсүнө шарт түзөт. 

Стажерлор программада бекитилген 
графиктин негизинде, жалаң 
гана өзүнүн адистиги боюнча 
иштешет, аны менен катар эле 
КГК жана «Центерра Голд Инк.» 
компанияларынын түзүлүшү жана 
алардагы бөлүмдөрдүн бири-бири 
менен болгон байланышы тууралуу 
таанышууга мүмкүнчүлүк алышат.

Бул Тажрыйба топтоо программасы 
таланттуу жаштарды тартып, 
окутууда жана аларды жумушка 
орноштурууда КГК үчүн чоң мааниге 
ээ болду, анткени, программа 
аяктагандан кийин алар компанияда 
иштеп калууну каалашкан.

Бул программага кабыл алуу 
тууралуу жарыя жыл сайын 
Жогорку окуу жайларга таратылып, 
компаниянын Бишкектеги 
офисинин кадрлар бөлүмү 
тарабынан көзөмөлгө алынат.

Универститеттерде жарыя 
илүү менен бирге, «Кумтөр» 
компаниясынын ар кайсы 
өндүрүш бөлүмдөрүнүн 
өкүлдөрү презентацияларды 
жасап, студенттердин кызыккан 
суроолоруна жооп беришет.
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КОМПАНИЯ 
КЕСИПТИК ЛИЦЕЙДИН 
БҮТҮРҮҮЧҮЛƟРҮН 
КУТТУКТАДЫ

2015-жылдын 30-июнунда № 91 кесиптик 
лицейде бүтүрүүчүлɵргɵ диплом 
тапшыруу аземи болду. Бүтүрүүчүлɵрдүн 
катарында Ысык-Кɵл облусунан «Кумтɵр 
Голд Компанинин» стипендиялык 
программасынан беш бала бар.

Компания 2000-жылдан бери Ысык-Кɵл 
облусунун аз камсыз үй-бүлɵлɵрүнүн 
балдары үчүн стипендиялык 
программасын ишке ашырып келет. 
2015-жыл мааракелик болуп, быйыл 
Тамга, Барскоон, Шор-Булак, Тосор 
айылдары менен Балыкчы шаарынан 
үч кыз жана эки улан «ашпозчу» жана 
«кондитер» адистиктери боюнча окуп, 
кесипке ээ болушту.

Быйыл компанияда стипендия алууга 
билдирмелер июнда башталды. 
Кызыкдар талапкерлер 3-июлга чейин 
билдирме бере алышат. Сынактын 
жыйынтыктары боюнча, кабыл алынган 
билдирмелердин санына жараша 
компания 10дой улан-кызга кийинки окуу 
жылына билим алуусун каржылоону 
ниеттенет. Тандап алуу алты жума 
жүрүп, жыйынтыктарын компания 
августун ортосунда билдирмекчи.

СТУДЕНТТЕР КУМТӨР КЕНИНДЕ БОЛУШТУ
У. Асаналиев атындагы Тоо-кен иштери жана тоо-кен технологиялары 
институнун Өндүрүштүк коопсуздук кафедрасындагы «Технологиялык 
коопсуздук жана тоодого куткаруу иштери» жана «Тоо-кен өндүрүштүк 
экология» бөлүмдөрүнүн окутуучулары менен 2-3 курстагы студенттери 
Кумтөр кенинде таанышуу экскурсиясында болушту.

Сапардын жүрүшүндө студенттер 
карьерде, алтын ылгоочу фабрикада, 
жаңы турак-жай лагеринде, Петров 
көлүндө жана тазалоочу жайларда 
болушту. Ар бир жерде компаниянын 
өкүлдөрү өндүрүш процеcси 
тууралуу айтып берип, студенттер 
менен окутуучуларды кызыктырган 
суроолорго жооп беришти.

«Биздин компания менен 
институттун бир катар 
тармактары боюнча кызматташтык 
жана кесиптик байланыштар 
түзүлүп, көп жылдан бери улантылып 
келатканына кубанычтабыз. Быйыл 
КГК бүтүрүүчүлөрдүн арасынан 
балдарды гана эмес, кыздарды дагы 
эки жылдык тажрыйба топтоо 
программасына алганы жатат. 
Программанын алкагында аларга 
алган билимдерин, идеяларын, 
чыгармачылык потенциалын 
практика жүзүндө өнүктүрүүгө 
жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт». 

- Персоналдык окутуу жана 
өнүктүрүү бөлүмүнүн кеңешчиси, 

Норман Бобосел 

«Биз, окутуучулар үчүн иштеги 
өндүрүш жайлардагы акыркы 
жаңылыктардан маалым болуу 
абдан маанилүү. «Кумтөрдөгү» 
өндүрүштүк коопсуздуктун 
сакталышын, өндүрүштүн жүрүшү 
менен жеринен таанышуу – билим 
берүү ишибиз үчүн абдан кызыктуу 
жана пайдалуу болду». 

- Өндүрүштүк коопсуздук 
кафедрасынын башкы окутуучусу, 

Зулфия Жумашева 

«Сабак учурунда «Кумтөрдөгү» 
өндүрүштүк коопсуздуктун 
сакталышын дайыма мисал 
келтиришет. Бирок өз көзүң менен 
көрмөйүн элестетиш кыйын. Кыргыз 
Республикасынын аймагындагы 
эң ири алтын өндүрүүчү жайдагы 
иштин жүрүшүн келип, жеринен 
таанышып кетүү мүмкүнчүлүгүнө 
абдан кубанычтамын. Анткени 
биздин «Технологиялык коопсуздук 
жана тоодого куткаруу иштери» 
адистигибиз тоо-кен компанияларына 
түздөн-түз тиешелүү».

- Тоо-кен метоллургиялык 
факультеттин студенти, 

Самат Шабданов

Эске салсак, компания буга чейин 
Институттун аудиторияларын 
ремонттоого жардам берген. 
Мекемени ремонттоонун жалпы 
суммасы 1,5 млн. сомду  
түзгөн. Бөлүнгөн каражатка  
мекеме 1-корпусундагы окуу  
залын, 2-корпусундагы  
аудиторияларын ремонттогон. 

СТИПЕНДИЯ БЕРҮҮЧҮ АЙМАКТЫК 
ПРОГРАММА
Жыл сайын Стипендия берүүчү 
аймактык программасынын 
алкагында КГК техникалык 
билим алууну каалаган 
мектептин бүтүрүүчүлөрүнө 15 
стипендиянын бирин алуу үчүн 
сынакка катышуу мүмкүнчүлүгүн 
түзүп келет. Жеңүүчүлөр Бишкек 
шаарындагы №27 Кесиптик-
техникалык лицейде же №91 
Кесиптик лицейде окуганга толук 
стипендия алышат, ал стипендия 
өзүнө окуу акысын, жашоо, 
тамак-ашка кеткен каражатты, 
ай сайын бериле турган акчалай 
стипендияны камтыйт. 

№91 лицейдин окуучулары 
ашпозчу-кулинар адистигине 
окушуп, практикаларын  
Бишкектин мейманканаларында 
же болбосо Чолпон-Ата курорттук 
аймагында өтүшөт.

№27 лицей болсо теориялык  
жана практикалык окууну  
камтыган программаларын түзүүдө 
КГК менен тыгыз кызматташат – 
оор техникаларды устаканада 
же «Кумтөр» кенинин алтын  
бөлүп алуучу фабрикасынын 
техникалык тейлөө аймагында 
оңдоону үйрөнүшөт.

2000-жылы программа 
киргизилгенден тартып  
программа боюнча окуусун 
аяктаган стипендиаттардын  
65% КГКга жумушка орношкон.

Сынакка кабыл алуу тууралуу 
жарыя жыл сайын айыл 
округдарына илинет жана 
компаниянын өкүлдөрү тарабынан 
аймакта таратылат.
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балдарга көңүл ачуучу 
программаларды жана дагы бир 
катар үйрөтүүчү мастер-класстарды, 
оюндарды даярдап барышты.

МЫКТЫ ИНВЕСТИЦИЯ – БИЛИМ 
БЕРҮҮГӨ САЛЫНГАН ИНВЕСТИЦИЯ!

Бул 
чыгарылышта:

«Кумтөр Голд Компанинин»  
Ысык-Көл облусун комплекстүү, 
туруктуу өнүктүрүү боюнча 
стратегиясында артыкчылык берилген 
нерсе жаштар менен карым катнашта 
болуу жана билим берүү боюнча 
демилгелерди колдоо.

Биз жаңы муундун потенциалын 
өстүрүүгө багытталган, алардын 

сапаттуу билим алуусуна шарт түзгөн 
программаларды ишке ашырууга 
аракет кылабыз. Жаштардын  
компания колдоо көрсөткөн 
программанын алкагында алган 
билими жана тажрыйбасы алардын 
карьерасында жакшы башталыш 
болуп берет деген ишенимдебиз. 

«ЖАЙЛООДОГУ БАЛА 
БАКЧА» ДОЛБООРУНА 
КОЛДОО КӨРСӨТТҮ
«Жайлоодогу бала бакча» долбоору 
жайлоодогу малчылардын балдарын 
мектепке камдоого шарт түзөт. 
Мугалимдер күнүгө үч сааттан 
эсеп жана тил өнөрү сыяктуу 
балдардын сабаттулугун арттыруучу 
жөндөмдөргө окутушат.

Долбоор билим алууга бирдей 
шарттарды жеткиликтүү кылууну 
көздөйт. «Жайлоодогу бала бакча» 
алыс жайгашкан, бийик тоолуу 
аймактардагы жайлоолорго 
багытталган. Мобилдик бала бакчалар 
бой үйлөрдө уюштурулуп, мектепке 
чейинки жаш курактагы балдарга 

негизги билим берүүгө керектүү бардык 
керектүү нерселер менен жабдылган. 

«Кумтөр Голд Компани»  
Ысык-Көл облсунун Тоң жана Жети-Өгүз 
аймактарындагы жайлоолордогу бала 
бакчаларга кеңсе буюмдары менен 
китептерди тапшырды.

«Кумтөр» менен «Роза Отунбаеванын 
демилгелери» эл аралык коомдук 
фондунун өкүлдөрү Жети-Өгүздөгү 
Чоң Кызыл Суу айылындагы бала 
бакчага бардык керектүү буюмдарды 
тапшырып келишти.

1-августта компаниянын 
кызматкерлери эки мобилдүү 
бала бакча жайгашкан Жети-Өгүз 
районундагы Көк-Жайык  
жайлоосуна барып, балдар менен 
жолугуп келишти. Кумтөрчүлөр 

ЕВРАЗИЯНЫН ЖАШ АДИСТЕРИНИН «ЖАШЫЛ ОЙ - 2015»  
ҮЧҮНЧҮ ЭЛ АРАЛЫК ФОРУМУ 

2015-жылдын 15-21 - июлунда Ысык-Кɵл областынын 
Кажы-Сай шаарчасында Евразиянын жаш адистеринин 
«Жашыл Ой - 2015» үчүнчү эл аралык форуму болуп 
ɵттү. «Жашыл Ой» республикалык экологиялык 
программасы «Кумтɵр Голд Компанинин» финансылык 
колдоосу астында «Жаштар демилгелерин ɵнүктүрүү 
фонду» тарабынан жүзɵгɵ ашырылууда. 

Быйыл форумдун башкы темасы «жашыл» ишкердик 
болуп калды. Форумга Кыргызстандан, Россиядан, 
Польшадан, Ɵзбекстандан жана Казакстандан 18ден 35 
жашка чейин курактагы «жашыл» бизнес чɵйрɵсүндɵгү 
жаш ийгиликтүү ишкерлер, коомдук ишмерлер, 
активисттер, окумуштуулар, журналисттер, блоггерлер 
жана медиа адистер катышты. Тренингдерге жана 
семинарларга атайын чакырылган эксперттер жана бул 
багытта ийгиликтүү иштеп жатышкан коомдук уюмдардын 
жетекчилери катышты. Форум дагы бир жолу курчап 
турган чɵйрɵ тармагында тажрыйба жана эӊ мыкты 
практиканы алмашуу боюнча аянтча болуп калды.

Форумдун алкактарында катышуучулардын бир бɵлүгү 
«Кумтɵр» кен ишканасында болуу мүмкүнчүлүгүн алды, 

алар ɵндүрүштɵ жүзɵгɵ ашырылып жаткан жаратылышты 
коргоо чараларын ɵз кɵздɵрү менен баалашты. Форумда 
белгилүү кыргызстандык фотограф Влад Ушаковдун  
«Ак илбирстин изи менен» кɵргɵзмɵсү коюлду жана КМШда 
ɵтүп жаткан «Эко кесе» фестивалынын алкактарында 
экология жɵнүндɵ фильмдерди жана мультфильмдерди 
кɵргɵзүү болду, жашыл тематикага кызыгышкан жаш 
режиссерлор ал ленталардын авторлору болуп саналышат. 

«Жаратылышка жоопкер мамиле Кумтɵрдɵ 
жүзɵгɵ ашырылып жаткан туруктуу ɵнүктүрүү 
стратегиясынын башкы элементтеринин бири 
болуп саналат. Биз ар жылы кен ишканасынын 
территориясында жаратылышты коргоо чараларына 
жана экологиялык мониторингге дээрлик 7,5 млн. 
доллар гана жумшабастан, жалпысынан кɵлдүк 
жаштардын жаратылышты коргоо демилгелерине 
да колдоо кɵрсɵтɵбүз. Биз «Жашыл Ой» лагеринин 
ишмердүүлүгүнүн алкактарында жаш адистерди 
кесипкɵй даярдоого каражат жумшоону, ошондой эле 
экологиялык кыймылдын болочок лидерлери менен 
баалуулуктар системабыз жана тажрыйбабыз менен 
бɵлүшүүнү да ɵзүбүз үчүн ɵтɵ маанилүү деп эсептейбиз», 
- деп айтты «Кумтɵр Голд Компанинин» экология 
бɵлүмүнүн директору Бен Феррис.
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•   «Жайлоодогу бала бакча»
•   Тажрыйба топтоо программасы
•   Студенттер Кумтөр кенинде 

болушту
•   Компания кесиптик лицейдин 

бүтүрүүчүлөрүн куттуктады
•   Стипендия берүүчү аймактык 

программасы
•   Евразиянын жаш адистеринин 

«Жашыл Ой - 2015» үчүнчү эл 
аралык форуму

•   БААУнун жаңы факультети

БААУНУН ЖАҢЫ ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ТУРУКТУУ ӨНҮКТҮРҮҮ ФАКУЛЬТЕТИ

2013-жылдан бери БААУда аймак 
үчүн керектүү болгон «Экология 
жана туруктуу өнүктүрүү» 

факультети иштеп жатат. «Кумтөр» 
компаниясы биринчи агымдагы 
студенттерге 7 стипендия берип, 
БААУнун жаңы кампусуна илимий 
лаборатория түзүүгө жардам 
берди, айтмакчы, бул кампустун 
курулушуна дагы компания 
салымын кошуп келе жатат.

Программа эки багыттагы 
бүтүрүүчүлөрдү даярдап чыгарат: 
«Коом жана экологиялык саясат», 
«Табигый ресурстар жана энергетика».

«Экология жана туруктуу өнүктүрүү» 
факультети Борбордук Азияда 
экология тармагында адистерди 

даярдоо муктаждыгынан улам ачылды. 
БААУнун милдети дагы аймакты 
социалдык, экономикалык жана 
экономикалык кызыкчылыктарды 
теңдеп турган туруктуу өнүктүрүү 
жолуна өтүүгө колдоо көрсөтүү болуп 
саналат. Жаңы факультет глобалдык 
ой жүгүрткөн жана алган билимдерин 
Борбордук Азияда пайдалана 
алган жаш лидерлерди окутууда 
жана тарбиялоодо университеттин 
максаттарына дал келет. Факультет 
тууралуу кененирээк маалымат 
БААУнун веб-сайтында:  
http://www.auca.kg/
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БАЙЛАНЫШТА

БИШКЕК КЕҢСЕСИ 
24 Ибраимов көч., 10-чу кабат, 720031 
Кабылдама: 0312 90-07-07

БАЛЫКЧЫ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
374 A Фрунзе көч., Телефон: 03944 4-00-13

КАРАКОЛДОГУ РЕГИОНАЛДЫК КЕҢСЕСИ 
1 Г Карасаев көч., 
Телефон: 03922 4-39-04

ЖЕТИ-ϴГҮЗ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Раймамадминистрациясы, КЫЗЫЛ-СУУ

ТОҢ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Райондук мамлекеттик 
администрациясынын имараты 
(Акимчилик), 2-чи кабат,  
БϴКϴНБАЕВ


