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21 апрелден 24 апрелге чейин Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени), “Жаштардын укук коргоо тобу” КБ,
Борбордук Азияда Эл аралык абактык реформанын Өкүлчүлүгү (PRI) тарабынан ишке ашырылып жаткан “Борбордук
Азиянын эркиндиктен ажыратуу жайларында балдарга каршы зомбулукту акырындык менен жок кылуу” долбоорунун
алкагында “Балдар менен иш алып барган КР Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Аппаратынын баланын жана
жаштардын укуктары боюнча бөлүмүнүн (кызматынын) кызматкерлеринин дараметин күчөтүү” семинары
өткөрүлөт.
Семинардын жүрүшүндө балдардын арызданууларынын механизмдери талкууланат, анын ичинде жабык мекемелердеги.
Даттануу менен кайрыла алуу мүмкүнчүлүгү балдарды зомбулуктан коргоо тутумунун маанилүү курамы болуп саналат.
Бул балдарды ылайыксыз мамиледен коргоого көмөктөшөт.
Азыркы кезде Кыргызстанда, БУУнун келишимдик жана уставдык органдарынын сунуштарына карабастан, жашырын,
балдарга жеткиликтүү арыздануунун ыкмалары жок. Буга байланыштуу долбоордун алкагында Акыйкатчынын
карамагында балдар үчүн тынымсыз байланыш түзүлөт. Улуттук укук коргоо институтуна караштуу тынымсыз байланыш
мамлекетке жабык мекемелердеги кыйноолордон, катаал, адамгерчиликсиз жана кадыр-баркты басмырлаган мамиленин
жана жазанын түрлөрүнөн жапа чеккен балдарды аныктоого мүмкүндүк берет.
Бул семинар – балдар үчүн тынымсыз байланыш түзүүнүн биринчи баскычы. Семинарда КР Акыйкатчысынын
(Омбудсменинин) Аппаратынын баланын жана жаштардын укуктары боюнча бөлүмүнүн (кызматынын) кызматкерлери
тынымсыз байланыш кызматы боюнча иш алып баруу жөндөмдөрүнө үйрөнүшөт жана Акыйкатчыга арызданууларды
жөнөтүүнүн механизмдерин жакшыртуу боюнча сунуштарды алышат.
Семинарга балдарды зомбулуктан жана катаал мамиледен коргоо тармагындагы эл аралык эксперттер чакырылган:

Allar Joks, Эстониянын мурдагы омбудсмени, UNDPA улуу эксперти, арыздануу механизмдери тармагындагы
эксперт, Эстониянын, Грузиянын, Молдованын, Тажикстандын, Өзбекстандын, Бангладештин, Украинанын омбудсмендери
үчүн арыздануу механиздерин түзүүгө жана жакшыртууга катышкан.

Alex Gray, Atiyah Wazir – Улуу Британиянын балдар үчүн тынымсыз байлашынын эксперттери. Балдар үчүн бул
кызмат 27 жылдан бери 24/7 (күнү-түнү жана дем алышсыз) иштеп келет, жылына 1 млн. ашык чалууларды кабыл алат,
алардын штатында 250 туруктуу кызматкер жана 1500 ыктыярчы иштейт.
“Борбордук Азиянын эркиндиктен ажыратуу жайларында балдарга каршы зомбулукту акырындык менен жок кылуу”
долбоору Европалык Биримдиктин EuropeAid инструменти менен каржыланат. Долбоор үч өлкөдө – Кыргызстанда,
Казакстанда, Тажикстанда ишке ашырылат. Ишке ашыруу мөөнөтү - 2013 – 2016-жж.
Кошумча маалымат алуу үчүн: +996-312-48-66-49 телефону боюнча к Ольга Коржовага кайрылсаңыз болот.
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Европалык Биримдик алдыңкы жетишкендиктерин,
ресурстарын жана элдеринин тагдырын бириктирген 28
өлкөнү камтыйт. 60 жыл ичинде бирдиктүү аракет менен
маданий көп түрдүүлүктү, жеке эркиндикти жана
чыдамдуулук шартын сактап, алар туруктуулуктун,
демократиянын жана туруктуу өнүгүү чөлкөмүн түзө
алышты.
Европалык Биримдик өз жетишкендиктерине жана
баалуулуктарына анын чет жагындагы өлкөлөр менен
элдерди тартууга жана тажрыйбасын өткөрүп берүүгө
тайбастан умтулат.

