
Иш жізінµ ашыруучулар: 
Натюрфрендс Интернешнл (Naturefriends International)    Вена 
ш.  (Австрия), Pro NGO! e.V. (Германия) жана «Дайры» 
Координациялык Маркетинг Борбору      (Кыргызстан) менен 
шериктештикте.  

Долбоорду ишке ашыруу мјјнјті:   
2013- жылдын 1-мартынан – 2015-жылдын 31-мартына  чейин.  

Ишке ашыруу орду: 
Кыргыз  Республикасынын Ысык-Кјл, Нарын, Талас, Ош 
облустары жана Бишкек шаары.   

Долбоордун максаты:
Айыл жерлеринде туризмди јніктіріі аркылуу жакырчылыкка 
каршы кірµшіідµ Кыргызстандын элине жардам жана кµмµк       
кµрсµтіі.

Долбоордун жалпы максаты: 
• Айылдык кол-µнµрчілік кооперативдердин негизинде 

окутуучу-маалыматтык борборлор уюштурулат;
• Ал борборлордо жергиликтіі калк продукция µндіріінін 

негиздерин башкаруу, маркетинг жана сапаттуу туризм   
тейлµµлµрінµ мониторинг жіргізііні ійрµнµ алышат, 
ошондой эле баарлашуу жана коммуникация ыкмаларын 
жакшырта алышат;

• Айымдар, айылдык жаштар, жергиликтіі коомчулук 
окутулат, алар туризмди µніктіріідµ 
окутуу-консультациялоо иш-аракетин уюштуруу боюнча 
билимдерди алышат;

• туристтик жана ыктыярдык жаштык иш-аракеттер боюнча 
окутуу методдорун изилдµµ жана иштеп чыгуу ічін атайын 
тренерлер даярдалат;

• Ыктыярдык менен айылдык туризмге байланышкан 
жергиликтіі жаштар жергиликтіі айлана-чµйрµні сактоо 
боюнча билим алышат.

Долбоордун жыйынтыгы катары: 
• Жергиликтіі калк, µзгµчµ айымдар кошумча киреше 

булагын алышат жана жаѕы жумушчу орундары тізілµт;
• Жергиликтіі коомчулуктун жана калктын кирешеси да           

кµбµйµт;
• Жаѕы кичи жана орто уюмдар катталат;
• Жергиликтіі µкмµттін, жергиликтіі окуу жайларынын жана 

бизнестин ортосунда шериктештик µнігµт;
• Жаѕы окутуу методдорунун киргизилишинен улам, 

жергиликтіі кооперативдердин окутуу мімкінчіліктµрі 
жакшыртылат;

• Долбоордун алкагында пилоттук региондордун карталары, 
интернет баракчаларынын каталогдору, методикалык 
рекомендациялар, колдонмолор иштелип чыгат.

Кошумча маалымат:

Naturefriends International (NFI)
Долбоордун координатору:  
Кристиан Баумгартнер 
Эл. почта: christian.baumgartner@nf-int.org
Телефон: +43 189 23877

«Дайры» Координациялык Маркетинг Борбору
Улуттук координатор:   
Жипара Раимкулова
Эл. почта:  jipara@mail.ru
Телефон: +996 312 661244

Pro NGO! e.V.
Эл. почта: info@pro-ngo.org 

Корпоративдик Технологиялар Борбору
Эл. почта: info@ctc.kg

Европалык Союз өз билимин, ресурстарын жана тагдырларын бириктирүүнү 

чечкен 27 мүчө-мамлекеттен турат. 50 жылдын аралыгындагы кеңейүү 

мезгилинде алар турукташуу, демократия жана туруктуу өнүгүү аймагын 

маданий ар түрдүүлүктү, сабырдуулукту жана адам эркиндигин сактап калуу  

менен биргеликте түзүштү.

Европалык Союз өзүнүн чегинен сырткары турган өлкөлөр жана элдер 

менен өзүнүн жетишкендиктери жана баалуулуктары менен бөлүшкөнгө ар 

дайым даяр. 

Европалык комиссия  Европалык Союздун аткаруу органы болуп эсептелет. 

Туризмди өнүктүрүү 

аркылуу айыл жерлеринде 

жумуш менен 

камсыздандыруу

Европа Биримдигинин гранттык программасы    
Мамлекеттик эмес Түзүмдөр Өнүгүү Жолунда 

Долбоор Европа Биримдиги 
тарабынан каржыланат  

Pro NGO! e.V.
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