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ПЕШГУФТОР

Дар баробари истиќлолият ба даст овардани Тољикистон мушкилоти гуногуни њаётї
мардуми тољикистониро фаро гирифт, аз љумла масъалаи бекорї, муњољирати
мењнатї, дур мондан аз маълумот, беморињои махсусан хавфнок миёни одамон ављ
гирифт. Ба хусус, мушкилоти саломатї миёни насли наврас ва љавон боиси пайдо
гаштани тазодњои гуногуни зиндагї дар пайроњаи њаёти онњо гашт.
Ќисми зиёди ањолиро (70%) насли љавон ташкил медињад. Яъне, Тољикистон љавон
аст, синнусоли миёнаи ањолї 23,7 солро ташкил медињад. Дар ин синнусол шахс
одатан ќисми зиёди ваќти худро ба айшу ишрат ва фароѓати љавонї мегузаронад ва
мањз њамин хулќу атвори инсонї фарогири омилњои гуногуни номатлуб, аз љумла
беморињои махсусан хавфнок мебошад. Њамин аст, ки имрўз беш аз 60%
мубталогаштагони ВИЧ/СПИД ва нашъамандонро љавонон ташкил медињанд.
Инчунин, беморињои ба воситаи алоќаи љинсї гузаранда низ миёни љавонон бисёр
дида мешавад.
Аз ин рў, яке аз самтњои асосии сиёсати давлатии љавонон пешгирии беморињои
махсусан хавфнок, аз ќабили беморињои сироятии љинсї, ВИЧ/СПИД, нашъамандї
ва ѓайра муќарар гаштааст. Дар доираи табиќи сиёсати давлатии љавонон аз љониби
Њукумати Љумњурї дар даврони истиќлол тадбирњои гуногун андешида шуданд. Ба
тавсибрасии ќонунгузорї ва асноди меъёрии њуќуќї, ки шароити мусоидро барои
амалигардонии чорабинињои мухталифи ба пешгирии беморињои махсусан хавфнок
миёни љавонон равона гашта, шањодати ин гуфтањост.
Дар самти бењтарсозии вазъи саломатии љавонон бо ташаббуси бевоситаи Кумитаи
љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон заминаи
миъёрии њуќуќии устувор гузошта шудааст. Ба хусус дар доираи татбиќи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиёсати давлатии љавонон», ки моддаи
17 он ба андешидани тадбирњои фаври мавриди пайда гаштани беморињои махсусан
хавфнок миёни љавонон равона гаштааст тадбирњои муайяни меъёрию њуќуќї
андешида шудааст.
Бори нахуст дар Тољикистон ва њатто дар Осиёи Марказї Барномаи (давлатии)
рушди саломатии љавонон барои солњои 2006-2010 ба тавсиб расид, ки дар доираи он
вазорату идорањо ва иттињодияњо љамъиятии дахлдор масъул гардонида шудаанд.
Мањз Дастури мазкур дар доираи амалигардонии њамин Барнома барои танзим,
њамоњангсози ва устуворгардонии фаъолияти Марказњои иттилоотї-маърифатии
хайрхоњона ба љавонон, ки бо ташаббуси Кумита ва сањмгузории Ташкилоти Каре
Тољикистон дар шањри Душанбе, шањри Вањдат ва ноњияи Ёвон ба таври таљрибавї
созмон дода шудаанд тањия гаштааст.
Дастури методї-амалї њуљљате мебошад, ки дар он барои Гурўњи миллии
њаоњангсозї ва њамоњангсозон ва ихтиёриёни марказњои маърифатї-иттилоотии
хайрхоњона ба љавонон роњу услуњои ташаккул ва устувории фаъолият таввасути
муайян кардани манбањои маблаѓгузорї ва услуњои њамкорї дарљ гардидааст.
Дастур њуљљати методие мебошад, ки масъалањои идоравї ва молиявиро бањри ба
даст овардани маќсадњои нињої, аз љумла тартиби ќабули ќарорњо, интихоби њайати
корї ва дигар захирањоро роњнамої мекунад.
Дастур аз љониби Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон тасдиќ гардидааст ва дар њолати зарурї ба он таѓйироту иловањо бо
њамин тартиб (яъне, дар мувофиќа бо Кумита) низ ворид карда мешавад.

Миралиева Ќ.А. – Њамоњангсози Барномаи
рушди саломатии љавонон дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2006-2010



1. АСОСЊОИ МЕЪЁРЇ ВА ЊУЌУЌИИ ТАЪСИСИ МАРКАЗЊОИ
ИТТИЛООТЇ - МАЪРИФАТИИ ХАЙРХОЊОНА БА ЉАВОНОН

Дилхоњ фаъолият танњо дар њолати иттињоди ќуввањои гуногун, ташаббусњои инсонї,
иќтидори техникї ва нерўњои зењнї метавонад бомуваффаќият ба роњ монда шавад.
Солњои охир ин тамоюл бештар ба назар мерасад ва он хусусияти глобалї гирифта
ташаббусњои гуногунро муттањид гардонида истодааст. Ба ин монанд дар сатњи
љањонї Созмони милали муттањид, Шўрои иттињоди Авруппо, Иттињоди иќтисодии
Евразия, Созмони Хамкорињои Шанхай ва ѓайра фаъолият доранд.
Дар сатњи минтаќавї ва ё мањаллї чунин иттињодияњо низ мављуд њастанд ва онњо ба
шакли шахси њуќуќї ва шўроњои машваратї фаъолият менамоянд. Тибќи иттилооти
расмї имрўз беш аз 150 иттињодияњои љамъиятии љавонон дар Тољикистон фаъолият
доранд, ки њазорон нафар љавононро ба амалигардонии ѓояњои муайян муттањид
сохтаанд.
Яке аз сабабњои асосї ва зарурати таъсисёбии Марказњои иттилоотї - маърифатии
хайрхоњона ба љавонон ин танзими фаъолият, муттањидсозии њаракатњои гуногун, аз
љумла иттињодияњои љамъиятї ва њамоњангсозии чорабинињои гуногуни иттилоотию
маърифатї дар самти бењдошти вазъи саломатии љавонон дар мањалњо мебошад.
Зарурати дигари таъсисёбии Марказњо, ин амалигардонии соњањои афзалиятноки
Барномаи рушди саломатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006-
2010 мебошад.
Аз ин лињоз, асоси меъёрию њуќуќии фаъолияти Марказњои маърифатї-иттилоотии
хайрхоњона ба љавононро Барномаи давлатии рушди саломатии љавонон дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006-2010 ташкил медињад.
Асоси ќонунии марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавононро бошад
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиёсати давлатии љавонон» ва
дигар ќонунњои алоќаманди фарогирандаи масъалањои саломатии љавонон ташкил
медињад.



2. РОЊУ УСУЛЊОИ ТАШАККУЛИ МЕХАНИЗМИ УСТУВОРИИ ФАЪОЛИЯТИ
МАРКАЗЊОИ МАЪРИФАТЇ-ИТТИЛООТИИ ХАЙРХОЊОНА БА ЉАВОНОН

Дилхоњ фаъолият зинањои гуногуни ташаккулёбиро мегузарад ва устувории он аз
тазодњои гузариш вобастагї дорад. Яъне, мавриди бомуваффаќият паси сар кардани
давраи гузариш ба муваффаќият ва мавриди ногувор гузаштани он ба
номуваффаќиятї дучор мегардад.
Лоињаи ташкили марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон аз се
зинањои зерини фаъолият иборат мебошанд.
1. Марњилаи ташаккулёбї, ки 30 марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба

љавонон дар бахши саломатї бо дастгирии Каре Тољикистон таъсис ёфтаанд ва бо
таљхизоти зарурии мебелию техникї таъмин гардидаанд. Ва ин давра аз июни
соли 2006 то июн соли 2009 муќаррар гардидааст, яъне 30 июни соли 2009
марњилаи ташаккулёбї анљом ёфта марњилаи нави фаъолият оѓоз мегардад.

2. Марњилаи рушд, ё ин ки, устуворї. Дар ин давра марказњои маърифатї-
иттилоотии хайрхоњона ба љавонон ба фаъолияти худидоравї ва худмаблаѓгузорї
мегузаранд ва асосан барои устувор гардонидани фаъолият, ташаккули манбањои
маблаѓгузорї, васеъ гардонидани фаъолият, ба роњ мондани фаъолияти
хољагидорї ва ѓайра кор мебаранд. Ин марњила таќрибан тули июли соли 2009 то
июли 2011 давом меёбад.

3. Марњилаи мустаќилият. Дар ин марњилаи фаъолият марказњои маърифатї-
иттилоотии хайрхоњона ба љавонон ба таври пурра мустаќил мегарданд.
Мустаќилияти марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон тариќи
табдил додани онњо ба корхонањои воњиди давлатии «Марказњои љавонон» ва ё
иттињодияњои љамъиятии љавонон ба роњ монда мешавад. Ин марњилаи фаъолият
моњи августи соли 2011 оѓоз мегардад. То ин мўњлат, анниќтараш ду-се моњи охир
марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон барои интихоб ва
муайян кардани самти минбаъдаи фаъолият омодагї мебинанд.

Механизми устувории марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон аз
ду соњањои афзалиятноки зерин иборат мебошад:

1. Имконятњои воќеъї (кафолатдодашуда)
2. Имкониятњои наќшавї (дурнамо)

 Дар поён њар як соњаи афзалиятнокро дар алоњидагї тарњрезї менамоем.

2.1. Имкониятњои воќеъї (кафолатдодашуда)

Имкониятњои воќеъї ва ё кафолатдодашуда хадамоте (маљмўи хизматрасонї ва ё
таљњизоти мављуда) мебошад, ки аллакай мављуд аст ва ё амалигардонии онњо воќеъї
ва дастрас мебошад. Яъне, ин соњаи афзалиятнок таъминоти пурра дошта хадамоти
он истифодабарии самаранокро бањри таъмини устуворї талаб менамояд.

2.1.1. Заминаи меъёрии њуќуќї

Заминаи меъёрии њуќуќии марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба
љавононро асноди зерини њуќуќї ташкил додаст:



а). Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиёсати давлатии љавонон»
- моддаи 24 «Ташкилотњои махсусгардонидашудаи љавонон», инчунин,
моддањои 22 ва 23 асосњои таъсисёбї ва шаклњои фаъолияти марказњои
маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавононро муќаррар намудааст.

б). Барномаи рушди саломатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои
2006-2010 – асоси меъёрї ва барномавии фаъолияти марказњои маърифатї-
иттилоотии хайрхоњона ба љавонон мебошад. Мањз стратегияи хизматрасонии
маљмўии хайрхоњона ба љавонон, ки маќоми байналмилалї дорад, дар доираи
њамин Барнома меъёрї кунонида шудааст. Яъне, њамагуна фаъолияти
марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон дар чорчўбаи
соњањои афзалиятноки Барномаи рушди саломатии љавонон дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2006-2010 асос меёбад.

в). Низомномаи марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон аз бо
фармони Раиси Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 13 апрели соли 2007, №88 тасдиќ гардидааст ва он
шаклњои асосии фаъолият, маќсад ва вазифањо, љанбањои њуќуќї, сохтори
ташкилї, таъминоти моддию техникї, нишондињандањои интихоби
мутахассисон барои кор дар Марказ, назорат ва њамоњангсозї (бањодињї) ва
барњамдињї ва аз нав таъсисдињиро муќаррар сохтааст.

г). Созишнома байни Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон, њамчун њамоњангсоз ва муассисањои заминавии
марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон, њамчун
татбиќкунанда оид ба танзим ва рушди фаъолияти марказњои маърифатї-
иттилоотии хайрхоњона ба љавонон. Созишномаи мазкур њамчун асос ва
муайянкунандаи самтњои асосии фаъолияти марказњои маърифатї-иттилоотии
хайрхоњона ба љавонон дар мањалњо (дар назди муассисањои заминавї), яъне дар
таносубият бо шароити мањал ва талаботи муассисањои заминавї муќаррар
гардидааст.

д). Оиннома - фаъолият аз рўи Оиннома дар се њолатњои (шаклњои фаъолият) зерин
метавонад сурат гирад:

1. Корхонаи воњиди давлатї – дар ин маврид марказњои маърифатї-иттилоотии
хайрхоњона ба љавонон метавонанд ба корхонаи воњиди давлатии мустаќил
табдил ёбанд ва фаъолиятро дар чорчўбаи барномањои давлатї ва
худнигањдорї ба роњ монанд. Дар ин маврид марказњои маърифатї-иттилоотии
хайрхоњона ба љавонон соњиби баланси мустаќил, мўњр, бланк, суратњисоб ва
ѓайра мегарданд. Ба чунин шакли фаъолият марказњои маърифатї-иттилоотии
хайрхоњона ба љавонон метавонанд дар алоњидагї ва ё дар муттањиддї дар
сатњи ноњия ташкил ёбанд.

2. Филиали (анмояндагии) Корхонаи воњиди давлатї «Маркази љумњуриявии
фарњангии љавонон «Ориёно»» – дар ин маврид марказњои маърифатї-
иттилоотии хайрхоњона ба љавонон фаъолияти худро дар асоси Оинномаи
њамин ташкилот ба роњ мемонанд ва њама гуна имконоти онро истифода
мебаранд. Яъне, дар вобастагии доимии њамин ташкилот боќї монда маќсаду
мароми оинномавии онро амалї мегардонанд.

3. Иттињодияи љамъиятї - дар ин маврид марказњои маърифатї-иттилоотии
хайрхоњона ба љавонон метавонанд ба иттињодияи мустаќил табдил ёбанд ва
фаъолиятро вобаста ба талаботи љомеаи шањрвандї ва барномањои давлатї ба



роњ монанд. Дар ин маврид марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба
љавонон соњиби баланси мустаќил, мўњр, бланк, суратњисоб ва ѓайра мегарданд.
Ба чунин шакли фаъолият марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба
љавонон метавонанд дар алоњидагї ва ё дар муттањиддї дар сатњи ноњия ба
сифати ассосиатсия ташкил ёбанд.

2.1.2. Заминаи моддию техникї ва ташкилї

Заминаи моддию техникии марказњои маърифатї - иттилоотии хайрхоњона ба
љавонон бо таъмин будан аз таљњизот ва имконоти зерин устувор аст:
а). Бинои (масоњати) махсусгардонидашудаи корї, ки дар асоси Созишномаи

њамкории байни Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон ва муассисањои заминавї таъмин гардидааст ва дар
доираи меъёрњои муќарраркардаи њамин Созишнома истифода мегардад. Бинои
марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон аз ду ва зиёда
њуљрањо иборат буда, яке барои гузаронидани машѓулиятњои омўзишї ва дигаре
барои корњои идорї муќаррар гардидаанд.

б). Марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон бо таљњизоти техникї
ва мебелї, аз ќабили, компутер (2 адад), принтер, телевизор, дастгоњи дузандагї
ва варзишї (ќисми зиёди марказњо), мизу курсињо ва мизи гирд таъмин
мебошанд.

Аниќтараш, 9 марказњо, њар кадоме бо 6 адад мошинањои дарздўзї, 6 марказњо бо
таљњизоти варзишї ва 15 марказњо бо суратгираки раќамї таъмин мебошанд.
Яъне, бо истифода аз ин имконоти мављуда марказњои маърифатї-иттилоотии
хайрхоњона ба љавонон метавонанд бе мамониат устувории фаъолиятро тариќи
худмаблаѓгузорї таъмин созанд.
в). Имконоти ташкил намудани хадамоти гуногуни хизматрасонї, аз ќабили

фаъолияти (корњои) омўзиши компутерї, дўзандагї, забонњои хориљї,
машѓулиятњои варзишї, суратгирї ва ѓайра марказњои маърифатї-иттилоотии
хайрхоњона ба љавонон васеъ аст.

Мавриди ташкили чунин хизматрасонињо, марказњои маърифатї-иттилоотии
хайрхоњона ба љавонон метавонанд, њамчун сохторњои (гурўњњои ташаббусии)
Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар
мањалњо фаъолият намоянд.
Дар ин њолат фаъолияти хизматрасонии онњо дар асоси иљозатномањои мављудаи
Маркази фарњангї сурат мегирад ва тартиби маблаѓгузории фаъолият низ дар асоси
фармону супоришоти директори Маркази фарњангї ба роњ монда мешавад.

2.1.3. Таъминоти кадрї

Айни замон воњидњои кории марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба
љавонон аз њисоби манбањои ѓайрибуљетї (КАРЕ Тољикистон) маблаѓгузорї гардида
истодаанд. Воњидњои кории Марказ дар доираи минтаќањои таљрибавї 6 нафарро
ташкил медињад, ки як нафари онњо њамчун роњбар ва 5 нафари дигар њамчун
ихтиёрї муќаррар гаштаанд.
Дар марњилаи оянда, яъне устуворї воњидњои кори мазкур то 2 адад воњидњои асосї
ихтисор карда мешаванд, ки эњтимолияти маблаѓгузории ќисми муайяни онњо аз



њисоби буљети мањал мављуд аст. Ихтиёриён бошад дар асоси худтакмилдињї ва
њавасмандии маблаѓї фаъолият менамоянд. Њамчунин, љалби маблаѓгузории иловагї
барои воњидњои корї аз њисоби ташкилотњои маблаѓгузор эњтимол дорад.

2.2. Имкониятњои наќшавї (дурнамо)

Имкониятњои наќшавї ва ё дурнамо хадамоте (маљмўи хизматрасонї ва ё таљњизоти
мављуда) мебошад, ки вобаста ба шароити мањал ва талаботи гурўњњои маќсадї
барои рушд ва устувории имконоти мављуда равона мегардад.

2.2.1. Заминаи меъёрии њуќуќї

Заминаи меъёрии њуќуќии марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон
вобаста ба шакли њуќуќї, ки дар асоси банди 3.1. дастури мазкур муќаррар карда
мешавад дар оянда такмил меёбад.
а). Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиёсати давлатии љавонон»

- вобаста ба шароити љомеъаи муосир ба санади мазкур мунтазам таѓйироту
иловањо дохил карда мешавад, ки дар ин маврид бевосита масъалањои
рушдёбии хадамоти иљтимоии љавонон ба инобат гирифта мешавад.

б). Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Корхонањои воњиди
давлатии марказњои љавонони шањру ноњияњо» - мавриди муќаррар гардидани
шакли њуќуќии фаъолияти марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона
њамчун корхонаи воњиди давлатї лоињаи санади мазкур омода ва ќабул гардида
асоси њуќуќии фаъолияти марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба
љавононро таъмин менамояд.

в). Барномаи рушди саломатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои
2006-2010 – дар доираи Барномаи мазкур масъулини марказњои маърифатї-
иттилоотии хайрхоњона ба љавонон тибќи замимаи 1 имкон доранд, ки
лоињањои дастгирї тањия намуда маблаѓгузории ташкилотњои дахлдор, аз љумла
байналмилалиро љалб намоянд. Ташкилотњои маблаѓгузор одатан хадамоте
мељўянд, ки захирањои муайян дошта бошанд, яъне онњо истифода бурдани
захирањои мављударо бењтар медонанд нисбат ба оне ки хадамоти (ташкилоти)
навро (камтаљриба ва бе захирањои моддиву маънавї) таъсис ва ё љалб намоянд.
Марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон чунин захирањо ва
имконотро њам дар сатњи мањал ва њам дар сатњи миллї доранд, ќадами
минбаъда фаъолнокї ва ќобилиятнокии масъулинро талаб менамояд.

г). Созишнома байни Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон – ба марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба
љавонон имкон медињад, ки фаъолияти худро васеъ гардонанд. Яъне, дар
мувофиќа бо муассисањои заминавї марказњои маърифатї-иттилоотии
хайрхоњона ба љавонон метавонанд толорњои кориро васеъ гардонида,
имконоти хизматрасониро рушд дињанд. Дар ин маъно ба ѓайр аз хадамоти
омўзишї ва иттилоотї ба роњ мондани хадамоти соњибкорї низ пешнињод
мегардад.

2.2.2. Заминаи моддию техникї ва ташкилї



Заминаи моддию техникии марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба
љавонон тибќи наќша вобаста ба имконоти зерин васеъ гардонида мешавад:
а). Бинои (масоњати) махсусгардонидашудаи корї, ки аз ду ва зиёда њуљрањо иборат

буда, яке барои гузаронидани машѓулиятњои омўзишї ва дигаре барои корњои
идорї муќаррар гардидаанд бо дарназардошти ташкили хадамоти ёрирасон аз
ќабили, курсњои омўзишии касбї ва соњибкории компутерї, интернетї,
дузандагї, суратгирї, забонњои хориљї, варзишї ва машвартии њуќуќї васеъ
гардонида мешаванд. Тибќи ин наќшагузорї бинои марказњои маърифатї-
иттилоотии хайрхоњона ба љавонон барои таъмини устувории фаъолият на кам
аз 4 њуљрањои корї иборат мегарданд.

б). Марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон бо таљњизоти техникї
ва мебелии зарурї (меъёрї) таъмин гардидаанд, вале он барои устувории
фаъолият нокофї мебошад. Яъне, барои васеъ гардонидани хизматрасонии
маљмўї дастрасии таљњизоти зарурї (иловагї), аз ќабили компутер, дастгоњњои
дузандагї, суратгирї, варзишї ва ѓайра пеш меояд.

в).  Бо дарназардошти талаботи љомеаи муосир ва эњтиёљоти насли љавон дар
мањалњо ташкили хадамоти гуногуни хизматрасонии иљтимої ва имтиёзнок, аз
ќабили фаъолияти (корњои) омўзиши компутерї, дўзандагї, забонњои хориљї,
машѓулиятњои варзишї, суратгирї ва ѓайра мувофиќи маќсад аст. Мавриди
ташкил кардани хадамоти ёрирасон марказњои маърифатї-иттилоотии
хайрхоњона ба љавонон бо сарпарастии Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон иљозатномањои дахлдорро дастрас
менамоянд.

2.3.3. Таъминоти кадрї

Дар ин марњилаи фаъолият воњидњои кории марказњои маърифатї-иттилоотии
хайрхоњона ба љавонон ба таври мустаќил аз њисоби фаъолияти худмаблаѓгузорї
ташкил карда мешаванд. Њар як марказ на кам аз 2 воњиди кории доимї (директор,
муњосиб ва ѓайра) ва 10 ихтиёриёни љавон ташкил дода фаъолият менамояд.



3. ТАРТИБИ ТАБОДУЛОТИ ФАЪОЛИЯТИ МАБЛАЃИИ МАРКАЗЊОИ
МАЪРИФАТЇ-ИТТИЛООТИИ ХАЙРХОЊОНА БА ЉАВОНОН

3.1. Манбањои буљетї

Маблаѓгузории фаъолияти марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба
љавонон аз њисоби манбањои буљетї тариќи иштирок дар амалигардонии барномањои
давлатї, аз љумла Барномаи маљмўии «Љавонони Тољикистон» барои солњои 2007-
2009 (2010-2012) ва аз њисоби даромади иловагии буљети маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатї сурат мегирад.
Маблаѓњои буљетї асосан дар ду самт равона мегардад, нигањдории воњидњои корї
ва маблаѓгузории чорабинињои маърифатї-иттилоотии тарбиявї.
Вобаста ба фаъолияти марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон
љалби маблаѓгузории буљетї барои нигањдории воњидњои корї танњо ба марказњои
дар назди љамоатњо таъсисёфта метавонад равона гардад. Дар ин маврид дар њар як
љамоат 1 воњии корї ба сифати сардори љавонони мањал ва ё директори маркази
маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон фаъолият менамояд.
Њамчунин, истифода бурдани манбањои буљетиро дар доираи барномањои давлатї
барои њамагуна чорабинињои маърифатї-иттилоотї барои њамаи марказњои
маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон имконпазир аст.
Љалби маблаѓгузории буљетї ќобилиятнокї ва чолокии бевоситаи роњбари
марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавононро талаб менамояд.
Тамоми марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавононро зарур аст бо
барномањои давлатї шинос шаванд ва онњоро дастури фаъолияти њаррўзаи худ ќарор
дињанд.

3.2. Манбањои ѓайрибуљетї

Манбањои ѓайрибуљетї дар навбати худ ба ду навъ таќсим мешаванд, 1. Манбањои
ташкилотњои маблаѓгузор ва 2. Манбањои бевоситаи марказњои маърифатї-
иттилоотии хайрхоњона ба љавонон.

3.2.1. Манбањои ташкилотњои маблаѓгузор

Ташкилотњои маблаѓгузор ташкилотњое мебошанд, ки барномаи махсуси
маблаѓгузорї дошта онро барои амалигардонии марому маќсадњои муаяйн равона
месозанд. Ба гурўњњои ташкилотњои маблаѓгузор асосан ташкилотњои байналмилалї,
фондњо, љамъиятњо, ширкатњо, инчунин, ташкилотњои давлатї дохил мегарданд.
Манбањои ташкилотњои маблаѓгузор одатан барои баргузории чорабинињои
муайяни маърифатї-иттилоотї равона мегардад ва њолатњои кам ба назар мерасад,
ки барои нигањдории воњидњои корї равона гардида бошад, ба љуз аз њавасмандии
ихтиёриён. Вале мавриди тањияи лоињаи махсуси фаъолият, воњидњои идории
вазифањои муайян, ки бевосита ба лоиња њамбаста мебошанд, маблаѓгузорї
мегарданд ва он њам бошад мувваќатан.
Дар Тољикистон ва минтаќаи Осиёи Марказї ташкилотњои гуногуни байналмилалї
мављуданд, ки андешидани тадбирњои амалиро бањри рушди саломатии љавонон
маќсади худ донистаанд. Чунин донорњо одатан ташкилотњоеро маблаѓгузорї



менамоянд, ки нерўи устувори техникї ва корї дошта бошанд. Дар њолати марказњои
маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон ин талабот ба таври возењ муайян
аст. Ќадамњои оянда ин љустуљўї, ќобилиятнокї ва чолокии гурўњи кории марказњои
маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон мебошад.
Новобаста аз ин Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон, њамчуни њамоњангсози марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона
ба љавонон ба тамоми ташкилотњои маблаѓгузор барои истифодаи нерўи созмонёфта
пешнињоди њамкорї менамояд.
3.2.2. Манбањои бевоситаи марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон.
Марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон бо дарназардошти
имкониятњои воќеъї маблаѓгузории бевоситаи фаъолиятро метавонанд ба роњ
монанд. Дар ин раванд манбањои маблаѓгузории фаъолият аз њисоби хизматрасонии
имтиёзноки маблаѓї (пулакї) бо истифода аз имкониятњои техникию зењнии мављуда
ва иловагї амалї гардонида мешавад.
Ба роњ мондани фаъолияти маблаѓгузорї аз рўи хизматрасонињои зерин мувофиќи
маќсад аст:
1. Хадамоти интернетї - барои ба роњ мондани ин навъи хизматрасонї

масъулинро зарур аст, ки иљозатномаи дахлдорро аз маќомоти алоќа ва андоз
дастрас намоянд. Хизматрасонии мазкур ба таври имтиёзнок, яъне дастрас ба
љавонон бо дарназардошти 30-40% кам аз бозори нарх ба роњ монда мешавад.

2. Хадамоти омўзиш ва корњои чопию ороишии компутерї - барои ба роњ мондани
чунин хизматрасонї масъулинро зарур аст, ки иљозатномаи ва асноди
дахлдорро аз маќомоти маориф, фарњанг ва андоз дастрас намоянд.
Хизматрасонии мазкур ба таври имтиёзнок бо дарназардошти 20-30% кам аз
бозори нарх ба роњ монда мешавад.

3. Хадамоти омўзиш ва корњои дузандагї - барои ба роњ мондани ин намуди
фаъолият масъулинро зарур аст, ки иљозатнома ва асноди дахлдорро аз
маќомоти маориф ва андоз дастрас намоянд. Хизматрасонии мазкур ба таври
имтиёзнок, яъне дастрас ба љавонон бо дарназардошти 30-40% кам аз бозори
нарх ба роњ монда мешавад.

4. Хадамоти омўзиш ва машѓулиятњои варзишї - барои ба роњ мондани ин намуди
хизматрасонї ба марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон
иљозатнома ва асноди дахлдор аз љониби Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон таъмин мегардад, вале барои
хизматрасонии маблаѓи асноди дахлдорро аз маќомоти андоз дастрас кардан
зарур аст. Хизматрасонии мазкур ба таври имтиёзнок, яъне дастрас ба љавонон
бо дарназардошти 40-50% кам аз бозори нарх ба роњ монда мешавад.

5. Хадамоти машваратии њуќуќї ва соњибкорї - барои ба роњ мондани ин намуди
фаъолият масъулинро зарур аст, ки иљозатнома ва асноди дахлдорро аз
маќомоти маќомоти адлия ва андоз дастрас намоянд. Хизматрасонии мазкур бо
дарназардошти талаботи воќеъии мањал ба роњ монда мешавад.

Дигар навъи фаъолиятро, ки ба рушди манбаъи даромаднокї мусоидат менамояд,
мумкин аст дар мувофиќа бо маќомоти болої ва муассисањои заминавї бо дарёфти
иљозатномањои дахлдор дастрас намуд.

Њамагуна хадамоти дар боло муќарраргардида дар ду шакл сурат мегирад.



1. Ройгон (бепул) – ба љавонони аз гурўњњои маъюб, бепарастор ва аз оилањои
камбизоат

2. Пулакї, имтиёзнок – барои љавонон аз ќишрњои гуногун, ки мањз бо истифода
аз маблаѓњои даромадгардида чорабинињои иљтимої амалї мегардад.



4. МОНИТОРИНГ (НАЗОРАТ) ВА БАЊОДИЊЇ

Устувори дилхоњ фаъолият дар натиљаи тањќиќ, назорат, њамоњангсозї ва бањодињї
муайян мегардад.
Новобаста аз ин, мавриде ки масъалаи муайян намудани як фаъолият пеш меояд, пеш
аз њама диќќати асосї ба њолат ва вазъияти он зоњир карда мешавад. Њолат ва
вазъияти дилхоњ фаъолият бошад, танњо мавриди дастрас будани иттилооти зарурї,
арќоми оморї ва тањќиќњои сабабї метавонад муайян гардад.
Аз ин рў, бо маќсади он ки љараёни фаъолияти марказњои иттилоотї-маърифатї ва
тиббї-машваратии хайрхоњона ба љавонон тањти њамоњангсозї ва назорати доимї
барои муайян намудани бурду бохти фаъолият ќарор гирад зарур аст, ки системаи
(механизми) тањќиќ ва бањодињї љорї карда шавад.
Системаи тањќиќ ва бањодињии фаъолияти марказњо дар асоси шаклњои иттилооти
махсус љорї карда мешавад. Њамчунин, дар љараёни фаъолият аз љониби масъулон
дар сатњи миллї тањќиќ гузаронида мешавад.
Дар баробари ин, масъулини мањаллии марказњоро зарур аст, ки бо маќсади доимо
бархурдор будан аз вазъи њолат, аз љумла, љараёни мурољиати љавонон ба Марказ,
талаботи љавонон ба шароити хизматрасонї ва иттилооти мувофиќ, проблемањои
њаётии љавонон дар бахши саломатї, муносибат ва рафтори љавонон нисбат ба тарзи
њаёти солим ва ѓайра мунтазам тањќиќотњои мањаллиро амалї гардонанд.
Тањќиќ ва бањодињї нисбат ба фаъолияти марказњо аз љониби масъулин бевосита ва
бемањал гузаронида мешавад.

Назорат ва бањодињї дар асоси нишондињандањои зерин дар шаш моњ як маротиба ба
роњ монда мешавад:

1. Њайати корї – теъдоди воњидњои корї, њаљми моњона ва њавасмандии
коргарон;

2. Ихтиёриён – теъдоди ихтиёриён, синнусоли ихтиёриён, њавасмандии (моњонаи)
ихтиёриён, агар чунин њавасмандї муќаррар гардида бошад;

3. Бинои корї – миќдор ва масоњати толорњои корї, миќдори ва масоњати
толорњо вобаста ба намуди хизматрасонї;

4. Таљњизоти корї – теъдоди мебел (мизу курсї ва ѓайра), теъдоди таљњизоти
компютерї ва аудио-видеогї (компютер, принтер, телевизор ва ѓайра);

5. Хизматрасонї – теъдоди нафароне, ки ба марказњои маърифатї-иттилоотии
хайрхоњона ба љавонон мурољиат намудаанд, теъдоди нафарони дар робитаи
доимї буда, теъдоди нафарони хизматрасонии машваратї гирифта, теъдоди
нафарони ба дигар хадамоти хайрхоњонаи дахлдор равона гардида;

6. Маблаѓгузорї – њаљми маблаѓи харољотгардида, њаљми маблаѓи
даромадгардида, њаљми маблаѓи аз њисоби њамкорон љалб (даромад) гардида;

7. Хољагидорї – њаљми (масоњати) замин ва ё хизматрасонї аз њисоби хољагињои
ёрирасон, њаљми маблаѓи барои хољагидорї харљ гардидад, њаљми маблаѓи аз
хољагидорї даромад гардида, теъдоди коргарони дар хољагидорї љалб
гардида, њаљми маблаѓгузории (маоши) коргарон.

Дигар намуди назорат ва бањодињии марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона
ба љавонон мунтазам њар се моњ тибќи Дастури методию амалї барои танзим ва



њамоњангсозии фаъолияти марказњои иттилоотї - маърифатии хайрхоњона ба
љавонон гузаронида мешавад.
Аз ин лињоз, масъулини марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавононро
зарур аст, ки Дастури мазкурро мавриди истифодаи доимї ќарор дињанд.
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Н И З О М Н О М А И  Н А М У Н А В И И
Марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон

I. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ

1.1. Асоси фаъолияти Марказњои маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба
љавононро (Минбаъд Марказ) Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва
сиёсати давлатии љавонон», Барномаи рушди саломатии љавонон дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2006-2010, Низомномаи Кумитаи љавонон, варзиш ва
сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дигар ќонунгузории љории Љумњурии
Тољикистон, Оинномаи Корхонаи воњиди давлатии «__________» ва Низомномаи
мазкур ташкил медињад.

1.2. Марказ њамчун хадамоти махсуси иљтимоии љавонон дар тобеияти
сохторњои Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон фаъолият менамояд.

1.3. Марказ аз рўи принсипњои хизматрасонии иттилоотї-маърифатии
хайрхоњона ба наврасон љавонон фаъолият менамояд.

1.4. Марказ зерсохтори (филиали) Корхонаи воњиди давлатии «__________»
буда, суратњисоб, мўњри махсус ва баланси мустаќили ______-ро истифода менамояд.
Таъминоти моддию техники Марказ аз љониби _______________ амалї мегардад.

II. МАЌСАД ВА ВАЗИФАЊОИ МАРКАЗ

2.1. Маќсади МАРКАЗ
Бењтар гардонидани вазъи иљтимоии љавонон тавассути хизматрасони маљмўии

маърифатї-иттилоотии хайрхоњона ба љавонон оид ба паст намудани таъсири
рафтори хавфнок ва номатлуб миёни љавонон, омўзиши љавонон ба малакањои њаётї
(забонњои хориљї, касб, њунар ва ѓайра) ва рушди малакањои соњибкорї мебошад.

2.2. Вазифањои асосии МАРКАЗ
2.2.1.  Хизматрасонии машваратии иљтимої ба љавонон оид ба пешгирии

беморињои махсусан хавфнок, аз љумла беморињои сироятии љинсї, вируси норасоии
масунияти бадан/бемории норасоии масунияти муњасал (ВНМО/БНММ),
нашъамандї миёни љавонон.

2.2.2. Хизматрасонии машваратии иљтимої, њуќуќї, тиббї ва психологї ба
наврасону љавонон бо љалби мутахассисони соњавї.

2.2.3. Мусоидат ба ташаккул ва рушди фаъолияти соњибкорї ва таъмини шуѓл
миёни љавонон;

2.2.4. Ташкили хизматрасонии зарурї љињати дастгирии фаъолияти соњибкории
хурду миёнаи љавонон;

2.2.5. Мусоидат ба љавонон барои дастрасии ќарзњои бонкї таввасути таъсиси
фондњои (хадамоти) ќарздињї;

2.2.6. Ба роњ мондани хизматрасонии иттилоотї-маърифатии хайрхоњона
нисбат ба таѓйир додани рафтори наврасон ва љавонон дар соњаи саломатї.



2.2.7. Маслињатрасонии иттилоотї ва равона кардани љавонон ба дигар
хадамоти иљтимої, тиббї, равонї ва њуќуќї барои дастрасии хизматрасонии
хайрхоњонаи сифатї ва махфї.

2.2.8. Гузаронидани тањќиќи сабабњо ва манбањои баланд гаштани
шиддатнокии рўњию психологї миёни гурўњњои гуногуни синнусолї ва равона
гардонидани натиљаи ин тањќиќ ба маќомоти дахлдор барои андешидани тадбирњои
сариваќтї.

2.2.9. Таъмини хизматрасонии иттилоотии дастрас ва махфї ба наврасон ва
љавонон дар њолатњои ангезиши рўњї ва равонї ба воситаи хадамоти «Телфони
боварї».

2.2.10.Амалї гардонидани корњои тарбиявї – пешгирикунанда дар асоси
далелњои оид ба проблемањои иљтимої-психологии миёни наврасон ва љавонон
ошкогардида.

2.2.11.Кор бо волидон, ташаккули муњити солими оилавї оид ба огоњонидани
шаклњои девиантии (номатлуби) рафтор.

2.2.12.Љалб ва тайёр кардани ихтиёриёни наврас ва љавон дар соњаи солимии
репродуктивї аз рўи принсипи «Њамсол ба њамсол».

2.2.13.…………(аз Оинномаи КВД)

III. ЉАНБАЊОИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТ

3.1. Шакли њуќуќии Марказ дар асоси моддањои Ќонунњои Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиёсати давлатии љавонон» (22, 23), «Оид ба
иттињодияњои љамъиятї» (моддаи 5) ва Оинномаи КВД «_______________» ташкил
дода мешавад.

3.2. Марказ њуќуќ дорад:
3.2.1. Бо љалби маблаѓгузории ватанї ва хориљї фаъолияти фоиданокро ба

роњ монад;
3.2.2. Сохтори ташкилї ва идории худ, самтњои афзалиятнок ва нафъи

фаъолияти хеш, тартиби ташаккул, истифода ва њаљми фондњоеро, ки аз даромад
(фоида) ба миён меояд, дар мувофиќа бо Муассис муайян созад;

3.2.3. Сохторњои худ, гурўњхои ташаббусї ва ѓайраро ташкил намояд;
3.2.4. Ба ашхоси дигари њуќуќї ва ашхоси алоњида, ки барои Марказ ва ё

воњидњои сохтории он кор ё хизматрасониро анљом медињанд, захирањои моддию
пулї дињад, аз љумла аз њисоботи фонди пардохти  музди мењнат;

3.3. Марказ мувофиќи шаклњои махсуси иттилоотї њар семоња оид ба
фаъолияти ба анљомрасида ба Муассис њисоботи хаттї медињад. Инчунин, дар
њолати маблаѓгузории фаъолият аз њисоби манбањои ѓайрибуљетї Марказ њар моњ
њисоботи молиявии фаъолиятро (нусхаи аслї) ба ташкилоти маблаѓгузор ва нусхаи
њисоботро ба Муассис пешнињод менамояд.

IV. СОХТОРИ ТАШКИЛИИ ФАЪОЛИЯТИ МАРКАЗ

4.1. Ба салоњияти истиснои Муассиси Марказ њалли чунин масъалањо дохил
мешаванд:

- роњбари (њамоњангсози) Марказро мувофиќи озмун ба вазифа таъин ва озод
менамояд.

- самтњои асосии фаъолияти Марказро дар бораи иштирок дар асотсиатсияњо
ва дигар гуна иттињодияњои љамъиятї муайян менамояд;

- ба таъсиси зерсохторњои Марказ ва муайян намудани ваколатњои онњо
мусоидат менамояд;

- Низомномаи Марказро тасдиќ менамояд;



- самтњои фаъолияти хољагидоррии Марказро муќаррар менамояд.
4.2. Идораи Марказ аз љониби роњбари Марказ анљом дода мешавад. Роњбари

Марказ масъалањои зеринро мустаќилона њал менамояд:
- аз номи Марказ бидуни ваколатнома амал намуда аз љумла манфиатњои онро

намояндагї ва ањдњоро амалї менамояд;
- барои интихоб ва ќабули ихтиёриён ва дигар кормандон озмун ташкил

менамояд;
- кормандон ва ихтиёриёнро ба миќдори на кам аз 5 нафар аз њисоби наврасон

ва љавонони фаъоли синнусоли 14-35 сола бо дарназардоштии баробарии гендерї
дар асоси шартномаи махсус љалб ва ќабул менамояд;

- шартномањо ва ањдњои дахлдорро ба имзо мерасонад.
4.3. Њуќуќ ва ўњдадорињои ихтиёриён ва маслињатчиёни Марказ дар асоси

шартнома ва меъёрњои махсус таъмин мегарданд.
4.4. Барои кор дар Марказ ихтиёриён ба таври бемаблаѓ ва ё танњо

њавасмандгардонї, ки малакањои махсус дошта бошанд љалб мегарданд.
4.5. Њайати кории Марказ дар як рўз на кам аз 6 соат дар мўњлати аз 8:00

пагоњї то 17:00 бегоњї дар асоси Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон ва
шартномаи мењнатї фаъолият менамоянд.

V. ТАЪМИНОТИ МОДДИЮ
ТЕХНИКИИ ФАЪОЛИЯТИ МАРКАЗ

5.1. Маблаѓгузории фаъолияти Марказ метавонад аз манбањои буљетї ва ё
ѓайрибуљетї амалї гардад. Манбањои ѓайрибуљетии Марказро фаъолияти соњибкорї
ва дигар фаъолияти хизматрасонии пулакї ва имтиёзнок ташкил медињад.

5.2. Воњидњои кории Марказ бо дарназардошти имконияти молиявии Марказ
ташкил карда мешванд. Роњбари Марказ рўйхати воњидњои корї, сметаи харољот,
тартиби пардохти њаќќи хизмати кормандонро (ба таври соатбай, рўзона, моњона)
тањия намуда барои мувофиќа ва тасдиќ ба Муассис пешнињод менамояд

5.3. Андозаи њавасмандии (маоши) кормандони Марказ дар асоси шартнома ва
имконияти молиявии Марказ муайян карда мешавад.

5.4. Роњбари Марказ мавриди гузаронидани чорабинињо пешнињодоти
хусусияти махсусдоштаро тањия ва барои баррасї ба Муассис ва маблаѓгузор ирсол
менамояд.

Амволи Марказ аз моликияти давлатї ва љамъиятї иборат буда, ба Марказ
барои идораи хољагидорї дар фаъолият вобаста карда шудааст.

5.5._Манбаъњои ташкил ёфтани молу мулки Марказ:
- сањмияњои пулї ва моддии Муассис ва манбањои ѓайрибуљетї;
- кафолатњое, ки барои фаъолияти Марказ аз фондњои ватанї, хориљї ва

ташкилотњо бањри татбиќи барномањои соњаи сиёсати давлатии љавонон ба даст
оварда мешаванд;

- грантњои (хайрияњои) ташкилоту муассисањо ва шахсони аллоњида;
- даромадњое, ки мутобиќи вазифањои Низомномавї аз фаъолияти Марказ ба

даст меоянд.

VI. НИШОНДИЊАНДАЊОИ ИНТИХОБИ
МУТАХАССИСОН БАРОИ КОР ДАР МАРКАЗ

6.1. Синнусоли воќеии кормандон ва ихтиёриёни Марказ бояд 14-30 ва дар
њолати зарурї то 35 мебошад.

6.2. Дар Марказ ба сифати роњбар мутахассиси соњаи омўзгорї ва
љамъиятшиносии бахшњои омўзишии махсусро гузашта, дорои таљрибаи соњавї буда
интихоб мегардад.



6.3. Ба хадамоти «Телефони боварї»-и Марказ шахсоне барои кор ќаубл карда
мешаванд, ки саломатї ва хусусиятњои шахсии онњо ба талаботи кор љавобгў бошанд
ва малакањои маслињатрасонии ихтисосиро дошта бошанд.

6.4. Ба сифати ихтиёрии Марказ шахсони синнусоли 14-30 сола бо
дарназардоштии љанбањои гендерї ва ќобилияти ташкилотчигї, ровигї ва сарварї
љалб карда мешаванд.

6.5. Дигар кормандон-машваратчиён ва коршиносон новобаста ба синнусол
дар асоси шартномаи мењнатї љалб карда мешаванд.

VII. НАЗОРАТ ВА ЊАМОЊАНГСОЗЇ

7.1. Назорат ва њамоњангсозии фаъолияти молиявї-хољагидории Марказро
Муассис ба амал мебарорад.

7.2. Муассис њуќуќ дорад аз шахсони мансабдор ва њайати кормандони Марказ,
пешнињод намудани тамоми њуљљатњои зарурї ва баёноти шахсиро талаб намояд.

VIII. БАРЊАМДИЊЇ ВА АЗНАВТАЪСИСДИЊЇ

8.1. Барњамдињї ва азнавтаъсисдињии Марказ дар њолати иљро нагаштани
ўњдадорињои Низомномавї аз љониби Муассис амал бароварда мешавад.

8.2. Њангоми азнавтаъсисдињї њуќуќ ва ўњдадорињои Марказ ба зиммаи
Муассис мегузарад.

8.3. Низомномаи мазкур аз лањзаи тасдиќ гаштан аз љониби Муассис – Кумитаи
љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон эътибори њуќуќи
пайдо мекунад.

8.4. Муасисси Марказ – Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон ва КВД «___________» мебошад.



ТАШАББУСЊОИ ХАЙРХОЊОНА БА ЉАВОНОН

Ташаббусњои хайрхоњона ба љавонон – маљмўи хизматњое (корњое) мебошад, ки
нисбат ба љавонон ва шахсони ниёзманд ба таври хайрхоњона ва некбинона расонида
мешавад.
Ташаббусњои хайрхоњона ба љавонон стратегияи миллї буда дар сатњи љумњурї ба
шакли Барномаи махсуси фаъолият миёни љавонон аз соли 2000 инљониб амалї
гардонида мешаванд. Шакли амалигардонии Барнома тариќи Мањфилњои
ихтиёриёни љавон, Гурўњњои ташаббусии љавонон, Марказњои репродуктивии
љавонон ва ѓайра сурат гирифтааст.
Асоси њуќуќии Барномаи «Ташаббусњои хайрхоњона ба љавонон»-ро Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиёсати давлатии љавонон» ва
Барномаи рушди саломатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006-
2010 ташкил медињад.
Принсипњои асосии Барномаи «Ташаббусњои хайрхоњона ба љавонон» инњо
мебошанд:

1. Ихтиёрї - фаъолиятест, ки ба таври ихтиёрї аз љониби шахсони хайрхоњ барои
амалї гардонидани чорабинињои муайяни хусусияти иљтимої дошта барои
рушду нумуи љомеа равона мегардад.

2. Боварї - Муњит (атмосфера) ва ё муносибатест, ки  дар он шахс худро бехатар
ва комил њис мекунад, яъне нисбат ба шахси ба ў муносибат дошта боварї
њосил мекунад.

3. Дастрасї - Шароитест, ки ба шахс имконият медињад то дилхоњ мушкилоти
худро ба таври ройгон, муфид, имтиёзнок ва ба худ хос њал намояд.

4. Махфият - Нигоњ доштани дилхоњ сиру асрор ва мушкилоти шахс, ки ба ў
метавонад зиён (зарар) орад.

Бо риоя кардани њамаи ин принсипњои муќарраргардида фаъолияти шахс њамчуни
фаъолияти хайрхоњона дониста мешавад ва татбиќи онњо барои ихтиёриён ва
мутахассисони маќомоти љавонон, варзиш ва сайёњї њатмї мебошад, чунки онњо
мањз афзалиятнокии Барномаи миллии «Ташаббусњои хайрхоњона ба љавонон»
татбиќ месозад.



ПРИНСИПИ ОМЎЗИШИ «ЊАМСОЛ БА ЊАМСОЛ»

Принсипи «Њамсол ба њамсол» - ин фаъолиятест, ки аз муносибати
байнињамдигарии ду ва ё зиёда шахсони њамсиннусол иборат буда барои омўзиш ва
расонидани иттилооти муфид ва боваринок ба якдигар равона гаштааст.

Омўзиш аз рўи принсипи «Њамсол ба њамсол» - ин љараёнест, ки дар он шахси
омўзонидашуда миёни њамсолони худ чорабинињои маърифатию иттилоотї ташкил
намуда дар муддати кўтоњ онњоро бо маълумотњои зарурї фаро мегирад.

Маќсади асосии омўзиш аз рўи принсипи «Њамсол ба њамсол» фароњам
овардани шароити мусоид барои ташаккулёбии мустаќилона ва рушду такомул дар
самти муносибат, сатњи дониш ва малакањои њаётї байни њамсолон мебошад.

Мавриди фаъолият аз рўи ин принсип тренер (пешбаранда, шахси
маълумотрасон) ва шунаванда (таълимгиранда) иштирок мекунад. Дар ин муносибат
тренер шахсест, ки дар самти махсуси фаъолият омўзонида шудааст ва шунаванда
шахсест, ки оид ба њамин самти фаъолият тассавурот надорад ва ё маълумоти кам
дорад, яъне барои аз худ кардани он ниёз дорад. Дар инљо шахси дар дилхоњ
машѓулиятњои (тренингњо, семинарњо) аз рўи принсипи омўзиши «Њамсол ба њамсол»
иштирок дошта – омўзонида шудааст, ки миёни њамсолони худ ба сифати ровї-
тренер баромад карда ба онњо ба воситаи ташкили чорабинињои маърифатию
иттилоотї маълумоти заруриро мерасонад.

Чорабинињоро аз рўи принсипи «Њамсол ба њамсол» бо таври зерин ташкил
кардан мумкин аст:

- ташкили машѓулиятњо (семинарњо, тренингњо);
- сањнањои њаљвию таълимї ва муњокимаи наќшњо дар он;
- сўњбатњои озод бо њамсолон толорњои фароѓатию фарњангї;
- консертњо ва викторинањо;
- озмунњои њозирљавобї, варзишї ва ѓайра.
Бартарияти принсипи «Њамсол ба њамсол» дар њаёти љавонон дар он аст, ки

мавриди ташкил ва гузаронидани чорабинињо шахси љавон худ ширкат меварзад ва
ин муњим аст. Дар ин њолат шахси љавон худшиносии худро њис мекунад ва нисбат ба
атрофиён эњтироми хоса пайдо мекунад.

Дар ташкили дилхоњ, чорабинї аз љониби шахси калонсол хоњ нохоњ нисбат ба
шахси хурдсол фаромнбардорї ва тањдид њис карда мешавад, онгоњ шахси хурдсол
худро бероњат њис мекунад, бо тарсу њарос иштирок мекунад ва худро маљбур
месозад то чизеро аз худ кунад. Дар натиља шахси шунаванда (яъне, хурдсол)
наметавонад њамаи маводи зуруриро то дараљаи лозимї аз худ намояд. Мавриди
гузаронидани чорабинї аз тарафи шахси њамсол бошад њамсўњбати ў, яъне
шунаванда, њамсиннусол будани ўро дар назар гирифта худро озод њис мекунад, ба
баъзе њаракатњои зарурї худро имкон медињад, бе тарсу њарос иштирок кунад, саволу
љавоб ва бањсу мунозира мекунад.

Ва айён аст, ки аз натиљаи чунин иштирок шахси љавон њамаљониба ташаккул
меёбад, маводи заруриро вобаста ба нерўи зењниаш аз худ мекунад ва аз њама
муњимаш барои ў рафтори њамсоли худ - ровї, дараљаи саводнокии он намунаи ибрат
мегардад.

Ин аќидаро боз чунин таќвият додан мумкин аст, ки: одатан дар мактаб шахси
калонсол (муаллим) ба хурдсол (хонанда) дарс мехонад. Ва тассавур кунед, њар яки
мо зинаи таълимии мактабиро гузаштаем ва медонем, ки чи гуна муносибат байни
хонанда ва муаллим ба роњ монда шудааст. Новобаста аз он, ки методикаи таълимї
муносибати нарми байнињамии омўзгор ва хонандаро талаб мекунад ва ин тамоюлро
меомўзонад, воќеист, ки шахси калонсол нисбат ба шахси хурдсол беканор
(назарбаланд) рафтор мекунад. Шахси њамсол бошад хоњ нохоњ бо эњтиром
муносибат мекунад, чунки вобаста ба сатњи дониш агар назари баланд њам дошта
бошад, вобаста ба синнусол баробаранд. Мутаасифона муносибатњои имрўзаи
омўзгор нисбат ба хонанда талаботи воќеъии љамъияти демократиро ќонеъ



гардонида наметавонад. Дар ин муносибат рафторњои зуроварї ва маљбурї нисбат
ба хонандагон бештар ба назар мерасад, ки хилофи унсурњои љомеаи демократї
мебошад. Дар навбати худ, хонанда дар ин њолат, худро озод њис карда наметавонад,
бе тарсу њарос ва фаъолона иштирок намекунад ва муќараррист, ки бо љой доштани
тарсу вањми воќеъї дар нињоят, ў маводи дарсиро пурра аз худ карда наметавонад.
Акнун, мо дар њаминчо ба таври васеъ бартарияти принсипи «Њамсол ба њамсол» - ро
бањо дода метавонем.

Воќеан њам, тањия ва амалигардонии барномаи аз рўи принсипи «Њамсол ба
њамсол» дар макотиби тањсилотї ѓайривоќеъист, лек бо истифодаи ин принсипи
омўзиши ташкил ва гузаронидани чорабинињои гуногуни таблиѓотию маърифатї, аз
љумла миёни љавонон мувофиќи маќсад аст. Масалан, дар гузаронидани
чорабинињои маърифатии ба монанди: тренингњои омўзишї, семинарњо, мизњои
мудаввар, озмунњо бо иштироки бевоситаи худи шахси љавон бамаврид аст. Мавриди
гузаронидани чунин чорабинињо, фаъолияти зењнии љавонон инкишоф меёбад,
љањонбинии онњо васеъ гашта мањорати ровигї ва сарварї дар нињодашон ташаккул
меёбад. Дилхоњ як фарди љавони аз рўи ин методика фаъолият дошта миёни
њамсолони худ эътибор пайдо менамояд, мавриди машѓулиятњо бошад њамсолон бо
диќќат ўро гўш карда рафтор, њаракат ва иттилооти иброз кардаи ўро њамчун
намунаи ибрат ќабул мекунанд ва рафтору кирдори худро нисбатан таѓйир
медињанд.

Хусусиятњои асосии принсипи «Њамсол ба њамсол»
- Фаъолияти таблиѓотии мунтазам байни њамсолон, мусоидат ба

маълумотнокї ва маърифатнокии њамсолон;
- Эњтироми фикру аќида ва манфиатњои якдигар;
- Расонидани маълумоти дуруст ва оммафањм;
- Љалб ва њавасманд намудани њамсолон;
- Фароњам овардани шароити мусоид барои озод њис кардани њамсолон ва

таъмини иштироки фаъолонаи онњо дар љараёни сўњбат ва мулоќотњо;
- Њифзи њуќуќ ва манфиатњои њамсолон;
- Риоя намудани принсипњои Ташаббусњои хайрхоњона ба љавонон.
Бартарияти амалї намудани чорабинињои фарњангию маърифатї аз рўи

принсипи «Њамсол ба њамсол» дар он аст, ки шахс дар он фаъолона иштирок мекунад,
имконияти васеъи аз худ кардани маълумотњоро пайдо менамояд. Њамчунин, яке аз
хусусиятњои асосии ин принсипи фаъолият дар он аст, ки шахси љавони
омўзонидашуда њамин иќдомро нисбат ба шахсони дигари њамсол амалї мегардонад,
корњои таблиѓотї мебарад, вохўрињо ва суњбатњо ташкил карда, њамсолони худро бо
маълумотњои зарурї фаро мегирад. Ва дар навбати худ њамсолони ў низ бояд
маълумотњои заруриро ба дигар рафиќон ва дўстони худ бо роњи ташкили
чорабинињои гуногун бирасонанд.



УСУЛЊОИ ГУЗАРОНИДАНИ ЧОРАБИНИЊОИ МАЪРИФАТИЮ
ИТТИЛООТЇ БАРОИ ИХТИЁРИЁН

Чорабинињои маърифатию - иттилоотї дар шаклњои гуногун гузаронида
мешаванд. Масалан: чорабинињои варзишї, маърифатї-иттиллоотї,
вохўрињо,сўњбатњо, викторина, озмунњо ва ѓайра.  Дар њар яке аз ин чорабинихо
ихтиёриён ўњдадоранд, ки њамсолони худро бо иттиллоот оид ба пешгирии  омилњои
номатлуб ,  аз  љумла,  ВНМО /АНММ,  БСЉ ва  нашъамандї маълумотнок
намоянд.

1. ВОХЎРИЊО  ВА СУЊБАТЊО
Навъњои чорабинињои маърифатї, ки хусусияти ахборї доранд, имкон

медињахнд, ки гурўњњои маќсадї (љавонон) вобаста ба масъалањои дахлдор
(саломатї) маълумоти бевосита ва сифатнок (рў ба рў) гиранд.

Ташкили вохўрї ва сўњбатњоро ба чунин навъњо људо мегардад:
 1.1. Гурўњї – ки шахсони  ихтиёрї бо на кам аз 20 нафар њамсолони худ вохўрї

доир намуда оид ба мушкилоти саломатї сўњбат меороянд. Мавриди ташкили
мулоќотњои гурўњї зарур аст, ки гурўњи ихтиёриён, яъне 2-3 нафар, ки ќобилияти
ровигї дошта бошанд роњсипо гарданд. Гурўњи ихтиёриёнро зарур аст, ки дар сўњбат
эњтиромотро ба љо оварда бо навбат (таќсими маърўза) баромад намоянд. Ваќти
сўњбат метавонад на зиёда аз 1 то 3 соатро ташкил дињад.

1.2. Фардї (индвидулаї) – шахсї ихтиёрї бо њамсоли худ дар алоњидагї, як ба
як (рў ба рў) сўњбат меорояд. Дар ин маврид шароите фароњам оварда мешавад, ки
дар он фарди љавон бе тарсу њарос, озодона ва фаъол ширкат меварзад. Ва ин имкон
медињад, ки шахси љавон вобаста ба мавзўи дахлдор ба таври сифатнок маълумотнок
гардад гардад.

Ваќти сўњбат на зиёда аз 1 соатро бояд ташкил дињад.
Дар њама намуди мулоќоту вохўрињо намуди зоњирї, яъне тарзи либоспўшии

ихтиёрї наќши муњим дорад. Намуди зоњирї бояд ба шароити мулоќот мувофиќ
бошад.

2. МАШЃУЛИЯТЊОИ (СЕМИНАРЊОИ) ОМЎЗИШЇ
Яке аз роњу усулњои иттилоотнокї ва ё маърифатнокии сифатнок вобаста ба

дилхоњ масъала, аз љумла масъалањои саломатї, ин тариќи машѓулиятњои омўзишї
сурат мегирад.

Машѓулиятњои омўзишї дар доираи Лоињаи мазкур аз рўи методология ё инки
усули интерактивии таълим, ки дар шароити љањони муосир яке аз бењтаринњо
шинохта шудааст ва хусусан барои насли наврас љолиб мебошад, баргузор
мегарданд.

Машѓулиятњо ба як чанд навъ људо мешаванд:
2.1. Омўзишї – барои омода намудани мутахассисон
Мавриди ташкили ин намуди машѓулият гурўњи муайяни одамон вобаста ба

масъалањои дахлдор омўзонида шуда, ихтисоси (квалификатсияи) тренер ё инки
мутахассиси соњаи муайянро соњиб мегарданд.

Барои аз худ кардани ихтисос тибќи тартиби муќарраргардида, яъне аз рўи
стандартњои мављуда якчанд (зиёда аз 3-4 маротиба) чунин машѓулиятњоро (мумкин
аст, тариќи электронї) мегузаранд, сипас бо ихтисоси дахлдор сарфароз гардонида
мешаванд.

Маротибаи аввалу дуюм – иштирокчиён сертификат барои иштироки мегиранд.



Маротибаи сеюм – барои такмили ихтисос машѓулият мегузаранд. Дар
машѓулият имтињоноти муайянро гузашта бо сертификат (шањодатномаи) дахлдорро
сарфароз мегарданд.

Нисбат ба њолати мазкур њамоњангсозони мањаллї аз њар ноњияе ба миќдори 3
нафари мутахассисони соњањои кор бо љавонон, маориф, тандурустї ва љомеаи
шањрвандї ду маротиба (солњои 2008-2009) дар машѓулияти омўзишї аз руи
принсипи «Њамсол ба њамсол» ширкат намудаанд ва ихтисоси тренер-ихтиёриро аз
худ кардаанд.

2.2. Оммавї – барои баланд бардоштани сатњи дониши гурўњњои маќсадї
(љавонон) вобаста ба масъалањои дахлдор.

Навъи машѓулияти мазкур давоми машѓулияти омўзишї буда, барои ба таври
занљирї расонидани иттилоот ба љавонон равона гардидааст.

Агар машѓулияти омўзишї хусусияти таълимї ва сифатї дошта бошанд, пас
машѓулияти оммавї хусусияти иттилоотї ва амалї дорад, яъне баланд гардидани
сатњи маълуммотнокиро таъмин месозад.

Чунин машѓулиятњо одатан аз љониби ихтиёриён, ки пешакї омўзонида
мешаванд, доир мегарданд.

3. ОЗМУНЊО
Озмун яке аз чорабинињои оммавии љолиб буда љавононро барои болидарўњї ва

њозирљавобї, фароѓат ва маърифати маънавї њидоят менамояд. Озмун воситаи
асосии роњ ёфтан ба мафкураи насли наврас ва таѓйир додани рафтори онњо
мебошад.

Якчанд намудањои озмунњо мављуданд, ки аз онњо ба Лоиња ин намудњояшон
хос мебошад:

3.1. Њозирљавобї ва хушњолї – озмуни мазкур дар сатњи давлатњои ИДМ
њамчун «КВН» муаррифї гардидааст.

Ташикли чунин навъи озмун бо иштироки мустаќилонаи љавонон тавсия дода
мешавад. Чунки мавриди иштирок шахси љавон, имкон пайдо мекунад, то малкаи
ровигї ва њазлу шухї пайдо намояд, њозирљавоб ва ќобилиятноку зирак гардад.

3.2. Саволу љавоб ё викторина – ба шахс имкон медињад, то дониши худро ба
дилхоњ масъалаи њаётї санљад ва таќвият дињад. Насли наврасро ба донишљўї ва
хониши амиќ љалб мекунад.

Баргузории чунин навъи озмун ба таври мунтазам, яъне дар њамагуна
чорабинињои маърифатї-фарњангї тавсия карда мешавад.

3.3. Расомї – навъи озмуне мебошад, ки ба шахс имкони кушода шудан ва
таасуроти шахсиро пешво менамояд. Инчунин, ба шахс имкони аз худ кардани касб,
касби расомиро низ таќозо мекунад. Шахс мавриди тасвир тамоми хаёлоти худро
рўи ќоѓаз меорад, яъне кушиш мекунад, ки тамоми маълумотро вобаста ба масъалаи
баррасишаванда дарёфт намояд ва омўзад.

Ташкили озмуни расми бењтаринро мунтазам мавриди чорабинињои
маърифатї-фарњангї ва чорабинињои бевоситаи тасвирї пешнињод карда мешавад.

3.4. Иншо – ба монанди озмуни «расомї» њасос мебошад. Фарќ дар он аст, ки
мавриди тањияи иншо шахс тахаюлоташро на ба таври тасвир, балки ба воситаи
хаттї нишон медињад.

Ташкили чунин навъи озмунро миёни љавонони синнусоли 12-24 сола тавсия
медињем.



Теъдоди иштирокчиёни озмунњо мањдуд набуда, он ба навъ ва талаботи
озмунњо вобастагї дорад.

4. ЧОРАБИНИЊО БАХШИДА БА САНАЊОИ ТАЪРИХЇ
Баргузории чорабинињои гуногуни фарњангию маърифатї бахшида ба санањои

таърихї ба њукми анъана даромадааст. Њамчун одат мавриди чунин љашнворањо
одамони зиёд љамъ омада ба фароѓати муайяне машѓул мегарданд.

Дар мавриди амалигардонии Лоиња чунин чорабинињоро бахшида ба санањои
таърихии алоќаманд тавсия карда менамоем.

Њамоњангсозони мањаллиро зарур аст, ки мањз дар доираи санањои таърихии
зерин чорабинињои фарњангї, маърифативу фароѓатиро зери унвони «Тарзи њаёти
солими љавонон» баргузор намоянд:

23 феврал  - Рўзи артиши миллї
8 март – Рўзи умумиљањонии занон
23 май – Рўзи љавонони Тољикистон
1 июн – Рўзи умумиљањонии њифзи кўдак
26 июн – Рўзи байналмилалии мубориза бар зидди нашъамандї
1 сентябр  - Рўзи дониш
1 декабр – Рўзи умумиљањонии мубориза бар зидди СПИД
Дар ин рўзњо њамчун одат чорабинињои оммавї (амалиёт, аксияњо) дар

њамкории зич бо ташкилоти муассисањои дахлдор сурат мегирад.
Мавриди чорабинињо озмунњо, мусобиќањо, барномањои фарњангї, пањн

намудани маводи таќсимотї ва ѓайра дар якљоягї сурат мегиранд. Маводи
таќсимотї бошад дар њамкорї бо сохторњои тандурустї сурат мегирад.

5. ЧОРАБИНИЊОИ ВАРЗИШИИ ОММАВЇ
Чорабинињои варзишї-оммавї яке аз намудањои асосии амалиёте мебошанд, ки

дар доираи Лоиња ќисми зиёди љавононро метавонанд ба тарзи њаёти солим равона
созанд. Аз ин рў, ташкили чорибинињо ва ё бозињои варзишї ба таври омехта ва
иштироки васеъи љавонони минтаќањои гуногуни мањал тавсия дода мешвад.

Намудњои чорабинињои варзишии оммавї гуногунанд, вале дар ин љо танњо
чорабинињое, ки нисбатан ба шароити мањал мувофиќанд ба талаботи Лоиња баррасї
мегарданд. Аз ќабили чунин чорабинињо:

5.1. Озмунњои намуди шоњмот, шашка ва ѓайра – хусусияти оммавї дошта
асосан ба истифодаи начандон ќувваи љисмонии зиёд амалї карда мешаванд. Вале,
идроки ќаввї ва серњаракатии тафакурро талаб менамояд, ки ба тарзи њаёти солими
фикрии љавонон метавонад боис гардад.

Ташкили чунин чорабинињо дар се моњ як маротиба миёни наврасони
шуѓлдошта мувофиќи маќсад аст.

5.2. Мусобиќањои футбол, волейбол ва баскетбол – навъи мусобиќањое
мебошанд, ки тавваљўњи ќисми зиёди љавононро љалб намудаанд. Ташкили
мусобиќањои мазкур шароити дўстию рафоќатї ва њамгироии љавонони минтаќањои
гуногуни дилхоњ мањалро ба вуљуд меорад.

Аз ин рў, баргузории чунин навъи чорабинињои варзиширо бо иштироки васеъи
љавонон аз минтаќањои (љамоатњои) гуногуни мањал тавсия менамоем.

6. ВАСОИТИ АХБОРИ ОММА
Намудњои асосии чорабинињоро тариќи ВАО дар доираи Лоиња чунин

таќсимбандї кардан мумкин аст:



- телевизионї – ба воситаи ташкили барномањои махсуси телевизионї, мизњои
мудаввар, эълон ва рекламањои иљтимої, тањќиќотњои журналистї ва ѓайра;

- радио – тариќи гуфтугўи мустаќим, барномањои хабарї ва ѓайра;
- рўзномаву маљалањо – тариќи тањия ва чопи маќолањо.

БАРОИ ЌАЙД:


