«ЖАШТАР ИШКЕРДИГИ» ДОЛБООРУ

«Кумтөр Голд Компани» Ысык-Көл
облусундагы жаштардын демилгелерин
колдогонго аракет кылат. «Жаштар
банктары» долбоорунун алкагында
негизинен социалдык багыттагы
идеялар ишке ашты. Киреше алып
келген жана туруктуу демилгелерди
колдоо үчүн 2015-жылы «Жаштардын
ишкерлиги» долбоорун ишке киргизүү
чечими кабыл алынган. Бул долбоор
Ысык-Көл облусундагы жаштардын
бизнес идеяларын өнүктүрүүгө
багытталган. Тандоонун жыйынтыгында
долбоордун 19 катышуучусу
каржыланып, учурда өздөрүнүн
мүмкүнчүлүктөрүн жана менеджмент
жана пландоо боюнча өткөрүлгөн бир
катар тренингдерди алган билимдерин
пайдаланып жатышат, аны менен
катар устаттарынын колдоосу менен
экономиканын өнүгүшүнө өз салымын
кошушат жана жумуш орундарын
камсыз кылышат.

Негизги жетишкендиктер

Ысык-Көл облусунун жаштарынын
арасындагы бизнес-идеялар
сынагына катышууну каалаган 350
кат келип түшкөн

Startup Weekend тандап алуучу эки
иш-чарасынын жүрүшүндө 250
катышуучу ишкерликтин негиздери
тууралуу билим алышты

ашык

бизнести пландаштыруу жана
жүргүзүү боюнча 57 адам
катышкан 6 тренинг өткөрүлдү

ишкерлер «Инвестор күнүнө»
катышып, анын жүрүшүндө өзүнүн
долбоорлорун тааныштырышты

чейин
жаңыдан ишкерликти
баштагандарга 13 устат кеңеш
берип, колдоо көрсөтүп жатат

жумуш орунун түзүү пландалууда

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

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

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

ЖЕТИ-ϴГҮЗ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Раймамадминистрациясы, КЫЗЫЛ-СУУ

БАЙЛАНЫШТА
18-ЧЫГАРЫЛЫШ, 2016-ж. АПРЕЛЬ

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНДАГЫ БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ЖАНА
ЖАШТАРДЫН ПОТЕНЦИАЛЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮ КОЛДОО
Билим берүүгө жана
жаштардын потенциалын
өнүктүрүүгө салынган
инвестиция «Кумтөр»
компаниясы тарабынан кабыл
алынган Ысык-Көл областын
коплекстүү туруктуу өнүктүрүү
стратегиясынын негизги
багыты болуп саналат.
«Байланышта» бюллетенинин
бул санында биз Борбордук
Азиядагы Евразия Фонду
менен биргеликте ишке
ашырып жаткан долбоорлор
тууралуу айтып беребиз.

долбоор экинчи турга өттү

ЫСЫК-КƟЛ ОБЛУСУНУН «ЖАШТАР БАНКТАРЫ» ҮЧ ЖЫЛДЫК
ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН ЖЫЙЫНТЫГЫН ЧЫГАРЫШТЫ

бизнес-идея $150 000
суммасындагы каржылоого
ээ болушту

ашык
Ысык-Көл облусунун жаштарына
арналган бош жумуш орундарынын
жарманкесине 200 ашык адам
катышты, ал жакта 570 бош жумуш
оруну сунушталды
ТОҢ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Райондук мамлекеттик
администрациясынын имараты
(Акимчилик), 2-чи кабат,
БϴКϴНБАЕВ

Март айында Борбордук Азиядагы
Америка университетинде «Жаштар
уюмдарынын жергиликтүү жамааттарды
туруктуу ɵнүктүрүүгɵ салымы» аттуу
улуттук конференция болуп ɵттү.
Жолугушуу «Кумтɵр Голд Компанинин»
финансылык колдоосу астында
БАЕФ (Борбордук Азиядагы Евразия
фонду) тарабынан жүзɵгɵ ашырылып

0800 223 23 23

жаткан «Ысык-Кɵл облусунун жаштар
банктары» долбоорунун алкагында
уюштурулду. Конференцияга
Кыргызстандын бардык облустарынын
жаштар уюмдары, демилгелүү топтор,
активисттер, ошондой эле жергиликтүү
ɵз алдынча башкаруу органдарынын,
эл аралык жана жергиликтүү ɵкмɵттүк
эмес уюмдардын ɵкүлдɵрү жана кɵз
карандысыз эксперттер катышты.
Конференциянын жүрүшүндɵ «Жаштар
банктарынын» үч жылдык ишинин
натыйжалары жана ийгиликтүү иштɵɵ
механизмдери, жаштардын жергиликтүү
калк менен жана жергиликтүү ɵз
алдынча башкаруу органдары менен
ɵз ара аракеттенүү формалары
кɵрсɵтүлүп, алардын аймактардагы
туруктуу ишмердүүлүгүн уюштуруу үчүн
иш багыттары да каралды.

www.kumtor.kg

Бул
чыгарылышта:
• Ысык-Көл облусундагы
билим берүүнү жана
жаштардын потенциалын
өнүктүрүүнү колдоо
• Ысык-Көл облусунун
«Жаштар банктары» үч
жылдык ишмердүүлүгүнүн
жыйынтыгын чыгарышты
• «Жаштардын ишкердигинин»
негизги жетишкендиктер

info@kumtor.com

Жалпысынан Ысык-Кɵл облусундагы
үч жылдагы ишмердүүлүгүндө
«Жаштар банктары» тарабынан
200дɵн ашуун социалдык долбоорлор
жүзɵгɵ ашырылып, 30 миӊдей адам
түз жана кыйыр пайда алышкан.
Жүзɵгɵ ашырылган долбоорлордун
негизги багыттары инфраструктураны
ɵнүктүрүү, билим берүү жана маданий
мекемелерди колдоо, окутуу курстарын
ачуу, кайрымдуулук жана экологиялык
акциялар болгон. «Кумтɵрдүн» үч
жыл аралыгындагы салымы 30 млн
сомдойду түзгɵн.
«Билим берүүгɵ жана жаштардын
потенциалын ɵнүктүрүүгɵ
инвестициялар «Кумтɵр» компаниясы
кабыл алган Ысык-Кɵл облусун
комплекстүү туруктуу ɵнүктүрүү
боюнча стратегиядагы негизги
багыттардын бири. «Жаштар
банктарынын» алкагында биз
ɵтɵ креативдүү идеялардын
жүзɵгɵ ашырылуусун байкайбыз,
эми алар ийгиликтин үлгүсүнө
айланды. Биз жаштардрын
потенциалын ɵнүктүрүүдɵгү жалпы

максаттарга жетишүү үчүн жаңы
муундун демилгелерин колдоону
улантмакчыбыз, алар жакынкы
мезгилде ɵлкɵнүн лидерлерине
өсүп жетилет деген үмүттөмүн»,
- деп белгиледи «Кумтɵр Голд
Компанинин» тобокелчиликтерди
башкаруу, нормативдик базаны
сактоо жана туруктуу ɵнүктүрүү
боюнча вице-президенти
Родни Ступарик.

жигердүү жылдырууга багытталган.
«Жаштар банктарынын» мүчɵлɵрү
бул убакыт аралыгында билим менен
тажрыйбанын мыкты топтомуна ээ
болушту, эми алар ишти ɵз алдынча
улантууга мүмкүнчүлүгү бар. «Жаштар
банктары» коомдук фонд катары
катталды, эми алар ɵз алдынча уюм
катары иштемекчи», - деп белгилейт
БАЕФтин программалык адиси
Динара Ибрагимова.

Конференциянын катышуучулары
тажрыйба алмашып, жалпы Кыргызстан
боюнча түркүн уюмдардын ортосундагы
ɵз ара мамилелерди бекемдɵɵгɵ
багытталган биргелешкен долбоорлорду
ишке киргизүүнү талкуулашты. Андан
тышкары, Ысык-Кɵл областынын
«Жаштар банктарынын» андан аркы
ишмердүүгү маселеси да каралды.
«Жаштар банктары» – бул жаштарды
коомдук ишмердүүлүккɵ тартуунун
уникалдуу ыкмасы. Долбоор
аймак жаштарынын социалдык
муктаждыктарын чечүүгɵ жана
активдүү жарандык позиция менен жеке
жоопкерчилик сыяктуу баалуулуктарды

«Жаштар банктарынын» мүчөлөрү:

Максаттуу топ:

«Жаштар банктары» – бул
ыктыярчылардын демилгелүү
топтору, алар ɵз жамааттарынын
турмушуна жигердүү катышат.
Мурда мындай топтор алты жерде:
Балыкчы, Каракол, Бɵкɵнбаев, Тамга,
Кызыл-Суу жана Түптɵ түзүлгɵн.
«Жаштар банктары» билдирмелерди
кабыл алат жана жергиликтүү
жамааттарды ɵнүктүрүүгɵ
багытталган кызыктуу долбоорлорду
колдойт. 2016-жылы «Жаштар
банктары» КФ расмий катталды.

Жаштар

Жергиликтүү
тургундар

2 шаар
башкармалыгы

4 айыл
өкмөтү

Каракол ш.

Жергиликтүү
бейөкмөт уюмдар

Инфраструктуралык

Билим берүүчү

Маданий жана спорттук
иш-чаралар

Иш менен камсыз
кылуу

Демилгелүү
топтор

Квалификацияны
жогорулатуу

Экология

Мүмкүнчүлүгү
чектелгендерди
колдоо

Аз камсыз болгон үйбүлөлөрдү жана ата-энеси
жок балдарды колдоо

жергиликтүү өзүн өзү башкаруу
органдары тарабынан 6
меморандумга кол коюлду

«Жаштар банктарынын» мүчөлөрү
үчүн долбоорлорду жазуу жана тандоо,
ресурстарды тартуу, лидерлик, стратегиялык
пландоо жана башка темалар боюнча 14
тренинг жана семинар өткөрүлдү

«Жаштар банктарынын»
катышуусу менен жеринде
8 коомдук угуу

Жалпы суммасы 427 325$
болгон 203 чакан гранттар
берилди

ашык

долбоор жазууга 600 ашык
адам тартылды

жергиликтүү тургундар
долбоорлордон пайда алышты

кеңсеси ачык жана максат коюлган
аймактарда иштеп жатат

500 ашык адамдын катышуусу
менен 4 конференция өткөрүлдү

мектеп жана кесиптик лицейлер
долбоорго тартылды

чакан гранттарды ишке ашыруунун
алкагында 28 спорттук жана балдар
аянтчасы түзүлдү

ишке ашкан 72 долбоор
жергиликтүү өзүн өзү башкаруу
органдары тарабынан кошумча
каржылоого ээ болушту

Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу
органдарынын кошумча
каржылоосунун жалпы суммасы
64 000$ түздү

«Жаштар банктары» коомдук фонду
расмий түрдө каттоодон өттү

инфраструктуралык долбоор

экологиялык долбоор

сынактар, концерттер, спорттук
мелдештер

Кызыл-Суу
Тамга

Негизги тандалып алынган алты калк жашаган аймактан

ашык

Жогорку билимдүү жаштар
Бүтө элек жогорку билимдүүлөр

ашык

Бүткөн орто билимдүүлөр

долбоордун авторлору тарабынан
10 семинар өткөрүлдү

15 жаштан жогорку жаштар –
жумушсуздар

0800 223 23 23

Колдоого алынуучу долбоорлордун негизги максаты:

ашык

Түп

14-18 жаштагы
жаштар (28%)

Өздөрүнүн менчик
долбоорлорун
ишке ашырышат

Жыйынтыктар:

жаштар банктарынын 48 мүчөсү, калк
жашаган ар бир аймактан 8 адамдан
(14-28 жаш)

Бѳкѳнбаев

Жаштардын демилгелерин
тандап алышат жана
колдошот

МААЛЫМАТ ҮЧҮН:

Долбоорунун натыйжалары

Балыкчы ш.

Өздөрүнүн
коомчулуктарынын
муктаждыктарын
баалашат

Башка адамдардан келген
арыздарды карап чыгышат

www.kumtor.kg

info@kumtor.com

ашык
адамга таза суу жеткиликтүү
болду (ичүүгө жана сугат ишине)

0800 223 23 23

www.kumtor.kg

info@kumtor.com

Жалпысынан Ысык-Кɵл облусундагы
үч жылдагы ишмердүүлүгүндө
«Жаштар банктары» тарабынан
200дɵн ашуун социалдык долбоорлор
жүзɵгɵ ашырылып, 30 миӊдей адам
түз жана кыйыр пайда алышкан.
Жүзɵгɵ ашырылган долбоорлордун
негизги багыттары инфраструктураны
ɵнүктүрүү, билим берүү жана маданий
мекемелерди колдоо, окутуу курстарын
ачуу, кайрымдуулук жана экологиялык
акциялар болгон. «Кумтɵрдүн» үч
жыл аралыгындагы салымы 30 млн
сомдойду түзгɵн.
«Билим берүүгɵ жана жаштардын
потенциалын ɵнүктүрүүгɵ
инвестициялар «Кумтɵр» компаниясы
кабыл алган Ысык-Кɵл облусун
комплекстүү туруктуу ɵнүктүрүү
боюнча стратегиядагы негизги
багыттардын бири. «Жаштар
банктарынын» алкагында биз
ɵтɵ креативдүү идеялардын
жүзɵгɵ ашырылуусун байкайбыз,
эми алар ийгиликтин үлгүсүнө
айланды. Биз жаштардрын
потенциалын ɵнүктүрүүдɵгү жалпы

максаттарга жетишүү үчүн жаңы
муундун демилгелерин колдоону
улантмакчыбыз, алар жакынкы
мезгилде ɵлкɵнүн лидерлерине
өсүп жетилет деген үмүттөмүн»,
- деп белгиледи «Кумтɵр Голд
Компанинин» тобокелчиликтерди
башкаруу, нормативдик базаны
сактоо жана туруктуу ɵнүктүрүү
боюнча вице-президенти
Родни Ступарик.

жигердүү жылдырууга багытталган.
«Жаштар банктарынын» мүчɵлɵрү
бул убакыт аралыгында билим менен
тажрыйбанын мыкты топтомуна ээ
болушту, эми алар ишти ɵз алдынча
улантууга мүмкүнчүлүгү бар. «Жаштар
банктары» коомдук фонд катары
катталды, эми алар ɵз алдынча уюм
катары иштемекчи», - деп белгилейт
БАЕФтин программалык адиси
Динара Ибрагимова.

Конференциянын катышуучулары
тажрыйба алмашып, жалпы Кыргызстан
боюнча түркүн уюмдардын ортосундагы
ɵз ара мамилелерди бекемдɵɵгɵ
багытталган биргелешкен долбоорлорду
ишке киргизүүнү талкуулашты. Андан
тышкары, Ысык-Кɵл областынын
«Жаштар банктарынын» андан аркы
ишмердүүгү маселеси да каралды.
«Жаштар банктары» – бул жаштарды
коомдук ишмердүүлүккɵ тартуунун
уникалдуу ыкмасы. Долбоор
аймак жаштарынын социалдык
муктаждыктарын чечүүгɵ жана
активдүү жарандык позиция менен жеке
жоопкерчилик сыяктуу баалуулуктарды

«Жаштар банктарынын» мүчөлөрү:

Максаттуу топ:

«Жаштар банктары» – бул
ыктыярчылардын демилгелүү
топтору, алар ɵз жамааттарынын
турмушуна жигердүү катышат.
Мурда мындай топтор алты жерде:
Балыкчы, Каракол, Бɵкɵнбаев, Тамга,
Кызыл-Суу жана Түптɵ түзүлгɵн.
«Жаштар банктары» билдирмелерди
кабыл алат жана жергиликтүү
жамааттарды ɵнүктүрүүгɵ
багытталган кызыктуу долбоорлорду
колдойт. 2016-жылы «Жаштар
банктары» КФ расмий катталды.

Жаштар

Жергиликтүү
тургундар

2 шаар
башкармалыгы

4 айыл
өкмөтү

Каракол ш.

Жергиликтүү
бейөкмөт уюмдар

Инфраструктуралык

Билим берүүчү

Маданий жана спорттук
иш-чаралар

Иш менен камсыз
кылуу

Демилгелүү
топтор

Квалификацияны
жогорулатуу

Экология

Мүмкүнчүлүгү
чектелгендерди
колдоо

Аз камсыз болгон үйбүлөлөрдү жана ата-энеси
жок балдарды колдоо

жергиликтүү өзүн өзү башкаруу
органдары тарабынан 6
меморандумга кол коюлду

«Жаштар банктарынын» мүчөлөрү
үчүн долбоорлорду жазуу жана тандоо,
ресурстарды тартуу, лидерлик, стратегиялык
пландоо жана башка темалар боюнча 14
тренинг жана семинар өткөрүлдү

«Жаштар банктарынын»
катышуусу менен жеринде
8 коомдук угуу

Жалпы суммасы 427 325$
болгон 203 чакан гранттар
берилди

ашык

долбоор жазууга 600 ашык
адам тартылды

жергиликтүү тургундар
долбоорлордон пайда алышты

кеңсеси ачык жана максат коюлган
аймактарда иштеп жатат

500 ашык адамдын катышуусу
менен 4 конференция өткөрүлдү

мектеп жана кесиптик лицейлер
долбоорго тартылды

чакан гранттарды ишке ашыруунун
алкагында 28 спорттук жана балдар
аянтчасы түзүлдү

ишке ашкан 72 долбоор
жергиликтүү өзүн өзү башкаруу
органдары тарабынан кошумча
каржылоого ээ болушту

Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу
органдарынын кошумча
каржылоосунун жалпы суммасы
64 000$ түздү

«Жаштар банктары» коомдук фонду
расмий түрдө каттоодон өттү

инфраструктуралык долбоор

экологиялык долбоор

сынактар, концерттер, спорттук
мелдештер

Кызыл-Суу
Тамга

Негизги тандалып алынган алты калк жашаган аймактан

ашык

Жогорку билимдүү жаштар
Бүтө элек жогорку билимдүүлөр

ашык

Бүткөн орто билимдүүлөр

долбоордун авторлору тарабынан
10 семинар өткөрүлдү

15 жаштан жогорку жаштар –
жумушсуздар

0800 223 23 23

Колдоого алынуучу долбоорлордун негизги максаты:

ашык

Түп

14-18 жаштагы
жаштар (28%)

Өздөрүнүн менчик
долбоорлорун
ишке ашырышат

Жыйынтыктар:

жаштар банктарынын 48 мүчөсү, калк
жашаган ар бир аймактан 8 адамдан
(14-28 жаш)

Бѳкѳнбаев

Жаштардын демилгелерин
тандап алышат жана
колдошот

МААЛЫМАТ ҮЧҮН:

Долбоорунун натыйжалары

Балыкчы ш.

Өздөрүнүн
коомчулуктарынын
муктаждыктарын
баалашат

Башка адамдардан келген
арыздарды карап чыгышат

www.kumtor.kg

info@kumtor.com

ашык
адамга таза суу жеткиликтүү
болду (ичүүгө жана сугат ишине)

0800 223 23 23

www.kumtor.kg

info@kumtor.com

«ЖАШТАР ИШКЕРДИГИ» ДОЛБООРУ

«Кумтөр Голд Компани» Ысык-Көл
облусундагы жаштардын демилгелерин
колдогонго аракет кылат. «Жаштар
банктары» долбоорунун алкагында
негизинен социалдык багыттагы
идеялар ишке ашты. Киреше алып
келген жана туруктуу демилгелерди
колдоо үчүн 2015-жылы «Жаштардын
ишкерлиги» долбоорун ишке киргизүү
чечими кабыл алынган. Бул долбоор
Ысык-Көл облусундагы жаштардын
бизнес идеяларын өнүктүрүүгө
багытталган. Тандоонун жыйынтыгында
долбоордун 19 катышуучусу
каржыланып, учурда өздөрүнүн
мүмкүнчүлүктөрүн жана менеджмент
жана пландоо боюнча өткөрүлгөн бир
катар тренингдерди алган билимдерин
пайдаланып жатышат, аны менен
катар устаттарынын колдоосу менен
экономиканын өнүгүшүнө өз салымын
кошушат жана жумуш орундарын
камсыз кылышат.

Негизги жетишкендиктер

Ысык-Көл облусунун жаштарынын
арасындагы бизнес-идеялар
сынагына катышууну каалаган 350
кат келип түшкөн

Startup Weekend тандап алуучу эки
иш-чарасынын жүрүшүндө 250
катышуучу ишкерликтин негиздери
тууралуу билим алышты

ашык

бизнести пландаштыруу жана
жүргүзүү боюнча 57 адам
катышкан 6 тренинг өткөрүлдү

ишкерлер «Инвестор күнүнө»
катышып, анын жүрүшүндө өзүнүн
долбоорлорун тааныштырышты

чейин
жаңыдан ишкерликти
баштагандарга 13 устат кеңеш
берип, колдоо көрсөтүп жатат

жумуш орунун түзүү пландалууда

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

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

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

ЖЕТИ-ϴГҮЗ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Раймамадминистрациясы, КЫЗЫЛ-СУУ

БАЙЛАНЫШТА
18-ЧЫГАРЫЛЫШ, 2016-ж. АПРЕЛЬ

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНДАГЫ БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ЖАНА
ЖАШТАРДЫН ПОТЕНЦИАЛЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮ КОЛДОО
Билим берүүгө жана
жаштардын потенциалын
өнүктүрүүгө салынган
инвестиция «Кумтөр»
компаниясы тарабынан кабыл
алынган Ысык-Көл областын
коплекстүү туруктуу өнүктүрүү
стратегиясынын негизги
багыты болуп саналат.
«Байланышта» бюллетенинин
бул санында биз Борбордук
Азиядагы Евразия Фонду
менен биргеликте ишке
ашырып жаткан долбоорлор
тууралуу айтып беребиз.

долбоор экинчи турга өттү

ЫСЫК-КƟЛ ОБЛУСУНУН «ЖАШТАР БАНКТАРЫ» ҮЧ ЖЫЛДЫК
ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН ЖЫЙЫНТЫГЫН ЧЫГАРЫШТЫ

бизнес-идея $150 000
суммасындагы каржылоого
ээ болушту

ашык
Ысык-Көл облусунун жаштарына
арналган бош жумуш орундарынын
жарманкесине 200 ашык адам
катышты, ал жакта 570 бош жумуш
оруну сунушталды
ТОҢ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Райондук мамлекеттик
администрациясынын имараты
(Акимчилик), 2-чи кабат,
БϴКϴНБАЕВ

Март айында Борбордук Азиядагы
Америка университетинде «Жаштар
уюмдарынын жергиликтүү жамааттарды
туруктуу ɵнүктүрүүгɵ салымы» аттуу
улуттук конференция болуп ɵттү.
Жолугушуу «Кумтɵр Голд Компанинин»
финансылык колдоосу астында
БАЕФ (Борбордук Азиядагы Евразия
фонду) тарабынан жүзɵгɵ ашырылып

0800 223 23 23

жаткан «Ысык-Кɵл облусунун жаштар
банктары» долбоорунун алкагында
уюштурулду. Конференцияга
Кыргызстандын бардык облустарынын
жаштар уюмдары, демилгелүү топтор,
активисттер, ошондой эле жергиликтүү
ɵз алдынча башкаруу органдарынын,
эл аралык жана жергиликтүү ɵкмɵттүк
эмес уюмдардын ɵкүлдɵрү жана кɵз
карандысыз эксперттер катышты.
Конференциянын жүрүшүндɵ «Жаштар
банктарынын» үч жылдык ишинин
натыйжалары жана ийгиликтүү иштɵɵ
механизмдери, жаштардын жергиликтүү
калк менен жана жергиликтүү ɵз
алдынча башкаруу органдары менен
ɵз ара аракеттенүү формалары
кɵрсɵтүлүп, алардын аймактардагы
туруктуу ишмердүүлүгүн уюштуруу үчүн
иш багыттары да каралды.

www.kumtor.kg

Бул
чыгарылышта:
• Ысык-Көл облусундагы
билим берүүнү жана
жаштардын потенциалын
өнүктүрүүнү колдоо
• Ысык-Көл облусунун
«Жаштар банктары» үч
жылдык ишмердүүлүгүнүн
жыйынтыгын чыгарышты
• «Жаштардын ишкердигинин»
негизги жетишкендиктер

info@kumtor.com

