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Яке аз соњањои афзалиятноки Барномаи рушди саломатии љавонон
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006-2010, ин таъмини
иштироки љавонон дар амалигардонии барномањои дахлдор муќаррар
гардидааст. Вале, чи гуна ин стратегия амалї гардад, ки беш аз 85%
ташкилотњо, аз љумла иттињодияњои љамъиятї дар шањрљойњо ќарор
доранд, дар њоле ки 70 ањолї ба дењотљойњо рост меояд. Яъне, дар ин љо
аксиомаи ба њам муќобил љой дорад, ки њалли он иштироки фаъоли
институтњои давлатиро дар якљяогї бо љомеаи шањрвандї талаб
менамояд.

 Ин мухолифат чи таъсирњо дорад ва чи оќибатро метавонад ба бор
орад, дар тањлилњои навбатї метавон иброз намуд. Њоло бошад, вобаста
ба њалли масъала ва тадбирњои андешидашуда иттилоъи зарурї пешкаш
менамоем.

Љињати шикасти ин муаммо ва ин ќолаби кўњнагардида солњои
2007-2008 Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон бо љалби дигар ташкилотњои давлатї ва муќими
байналмилалї мубориза бурд.

Дар доираи Барномаи рушди саломатии љавонон дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2006-2010 ва Созишномаи њамокрї байни
Кумита ва КАРЕ Тољикистон дар шањрњои Душанбе, Вањдат ва ноњияи
Ёвон 30 марказњои иттилоотї-маърифатии хайрхоњона ба љавонон (2007-
2008) таъсис дода шуданд. Дар ин марказњо 180 нафар љавонон аз њисоби
хонандагон, донишљўён ва шахсони бекор ба машѓулияти (кори) доимї
«Ихтиёрї» фаро гирифта шудаанд. Фаъолияти 70% марказњо дар
дењотљойњо ба роњ монда шудаанд. Аз љониби марказњо чорабинињои
гуногуни маърифатї-иттилоотї аз ќабили семинарњо, викторинањо,
мизњои мудаввар, вохўрї ва сўњбатњо ба љавонони мањал баргузор
мегарданд. Чунин чорабинињо мунтазам доир гардида давоми солњои
2007-2008 зиёда аз 200 њазор наврасону љавонон бо иттилооти зарурї оид
ба масъалањои саломатї фаро гирифта шуданд. Њамчунин, дар
марказњои мазкур хадамоти хизматрасонии машваратї ба роњ монда
шудааст, ки дар ин самт ихтиёриён дар соли 2008 тавонистаанд зиёд аз
4500 наврасонро тариќи сўњбатњои як ба як ва вохўрињо бо иттилооти
зарурї фаро гиранд.

Бо иштироки фаъоли ихтиёриёни марказњои маърифатї-
иттилоотии хайрхоњона ба љавонон ва бо дастгирии Каре Тољикистон ва
Хазинаи нуфузи СММ 14-15 июни соли 2008 дар љамоати Ромити шањри
Вањдат Форуми сеюми иттињодияњои љавонони Тољикистон «Аз назария



ба амалия» баргузор гардид. Дар Форум зиёда аз 70 нафар намояндагони
вазорату идорањои дахлдор, ташкилотњои љамъиятї ва байналмилалї,
инчунин васоити ахбори омма иштирок намуданд. Дар интињои
чорабинї Суратљаласаи Форум бо 11 масъала ќабул гардид, аз љумла
таъсиси бонки иттилоотї оид ба фаъолияти иттињодияњои љамъиятї дар
самти саломатии љавонон. Ќадами оянда ин фаъолнокии бевоситаи
иттињодияњои љамъиятї дар ин самти фаъолият мебошад.

Бо маќсади пешгирии беморињои махсусан хавфнок миёни љавонон
дењот Кумита Лоињаи «Пешгирии вируси норасоии масунияти одам
миёни љавонони дењот»-ро дар њамкорї бо Хазинаи глобалї оид ба
мубориза ба зидди СПИД, сил ва табларза, ки аз моњи сентябри соли
2007 дастгирї ёфтааст, амалї гардонида истодааст. Дар доираи ин Лоиња
50 ноњияњои љумњурї њамчун минтаќањои таљрибавї интихоб гардида
беш аз њазор нафар ихтиёриёни љавон аз њисоби љавонони фаъол омода
гардидаанд. Дар давоми соли 2008 зиёда аз 50 семинарњои омўзишии
мањаллї доир гардиданд, ки дар он беш аз 1200 нафар љавонон иштирок
намуданд. Зиёда аз 120 чорабинињои маърифатї-иттилоотї ба монанди,
озмунњо, вохўрињо ва мулоќотњо дар сатњи мањалњо ташкил карда
шуданд, ки дар натиља зиёда аз 50000 љавонон бо маълумотњои зарурї
оид ба пешгирии беморињои сироятии љинсї ва ВНМО фаро гирифта
шуданд. Зиёда аз 60000 маводи таќсимотї ба мањалњо таъмин гардид.
Њамчунин, дар доираи чорабинињои Лоиња бахшида ба 1150-солагии
Рўдакї, Соли забони тољикї ва 23 май - Рўзи љавонони Тољикистон
«Мањфили њозирљавобон»- ро тањти унвони «Саломатї њомии мо
љавонон» дар сатњи баланди ташкилї доир гардид. Тибќи Низомнома
Мањфил дар се давр: ноњиявї, минтаќавї ва љумњуриявї дар маркази
фарњангии љавонон «Ориёно» гузаронида шуд. Мањфили мазкур
сараввал дар сатњи љамоатњо, ноњияњо, минтаќа ва даври нињої дар
шањри Душанбе 21-22 майи соли 2008 доир гардид, ки дар он 7 дастањо аз
ноњияњои Њамадонї, Љ.Рўмї, Турсунзода, Шањринав, Рашт, Рошќалъа ва
Варзоб ширкат варзиданд. Тамоми иштирокчиёни Мањфил, ки беш аз
500 нафарро ташкил медод бо тўњфањои њавасмандї аз њисоби лоиња
сазовр гардонида шуданд.

Ихтиёриёни Лоиња дар Амалиёти моњона зери унвони «Мо
љавонон-љонибдори тарзи њаёти солим» ва Марафони љумњуриявї зери
унвони «Танњо дар якљоягї бар СПИД ба приузї муваффаќ мешавем»
фаъолона ширкат варзиданд. Бо ташаббуси онњо дар сатњи шањру
ноњияњо озмунњои расмкашї, иншо ва мусобиќањои варзишии волейбол
ва шоњмот ба таври васеъ ташкил карда шуд, ки дар натиља ѓолибон бо
тўњфањои мавзўъї сазовор гардиданд. Њамчунин, расмњои ѓолибони
озмун маърази тамошои иштирокчиёни чорабинии умумиљумњуриявии
«Мо танњо дар якљоягї бар СПИД пиррўз мешавем» дар Маљмааи
давлатии Кохи Борбад намоиш дода шуд.

Вобаста ба мушкилоти оворагардї, кўчагардї ва бекоргардии
наврасон мебошад лоињаи махсуси фаъолият амалї гардида истодааст.
Дар ин самт дар назди КВД «Маркази љумњуриявии иттилоот ва



тамоюли љавонон» Мањфили «Ѓамхор» бо љалби 15 нафар наврасони
озордида созмон ёфтааст ва пайваста миёни наврасони оворагард
фаъолият мебарад. Мањфил тавонист, ки дар соли 2008 зиёда аз 40
чорабинињои маърифатї-иттилоотї доир намуда беш аз 3000 љавононро
бо маълумотњои зарурї фаро гирад. Чунин амалиёт аз љониби якчанд
иттињодияњои љамъиятї, «Насли наврас», «Ѓамхор» ва ѓайра дар
шањрњои калони љумњурї, ки мавзеъи асосии афзоишёбии чунин
мушкилот миёни љавонон мањсуб мегарданд, амалї гардида истодааст.


