
 
 

 
 

Дастрасии ҷавонон ба маълумоти касбӣ беҳтар мешавад 
 

Хоруғ, 18 феврали соли 2016 

 

Моҳи марти соли 2015, бо дастгирии Иттиҳоди Аврупо Муассисаи ҳамкориҳои байналмилалии Ассотсиатсияи 

таълими калонсолони Олмон (DVV International) як лоиҳаи нави 3-соларо бо номи «Тавсеаи ваколатҳои ҷавонон оид 

ба рушди устувор ва тағйирот” оғоз намуд, ки он дар доираи барномаи “Шарикӣ дар сулҳпарварӣ”-и Иттиҳоди 

Аврупо амалӣ карда мешавад. Лоиҳаи мазкур аз тарафи Иттиҳоди Аврупо дар ҳаҷми 494 096 евро (80%) ва Вазорати 

федералии Олмон оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд дар ҳаҷми 130 904 евро (20%) маблағгузорӣ мешавад. 

Фаъолияти лоиҳа 7 ноҳияҳои ВМКБ ва маркази он - шаҳри Хоруғро дар бар мегирад. 

 

Лоиҳа ният дорад, ки зарфияти ташкилии Маркази таълими калонсолони (МТК) Бадахшонро оид ба таълими касбии 

ҷавонон дар ҳамаи 7 шаҳру ноҳияҳо таҳким бахшад. Барои ноил шудан ба ин, лоиҳа иқдомҳои зеринро ба нақша 

гирифтааст: 

1. Баланд бардоштани иқтидори кормандони МТК дар шаҳри Хоруғ бо роҳи таълим аз рӯи мавзӯъҳои зерин: 

а) “Муайян намудани эҳтиёҷот ба омӯзиш касбӣ дар бозори маҳаллии меҳнат”; 

б) "Рушди қувваҳои инсонӣ"; 

в) «Банақшагирии стратегӣ»; 

г) “4 курсҳои нави касбомузӣ”. 

д) Таъсиси гурӯҳ аз 16 мураббиён барои таълими 4 курси касбомузӣ. 

 

2. Таҳкими иқтидори моддии МТК шаҳри Хоруғ тавассути: 

а) Ҳадя кардани автомашина барои гузаронидани курсҳои касбомузӣ дар маҳалҳои гуногун (курсҳои сайёр); 

б) Таҳия ва ё мутобиқ кардани 4 маводи омӯзиши касб ва супоридани онҳо ба МТК; 

в) ба МТК ҳадя намудани бастачаҳои асбоби меҳнат барои 4 намуди касб; 

г) Дастгирии молиявӣ барои таъмин намудани курсҳои сайёри касбомӯзӣ бо маводҳои корӣ; 

д) Ба роҳ мондани барномаи сайёри курсҳои касбӣ барои беҳтар намудани дастрасии деҳоти дурдаст ба таҳсилоти 

касбӣ. 

 

Барномаи ба нақша гирифтааст, ки 560 ҷавононро аз 7 ноҳияи вилоят аз рӯи 4 намуди касбе, ки дар тадқиқот аз ҳама 

зарур дониста шуданд, таълим дода, ба онҳо шаҳодатномаҳоро бидиҳад. Хатмкунандагони барнома метавонанд дар 

2 бахши дигари ҳамин лоиҳа иштирок карда, баҳра гиранд, аз ҷумла аз бахши “Дастрасии ҷавонон ба барномаи 

грантии “Бизнеси худро шурӯъ намо”, ки аз тарафи ташкилоти ҷамъиятии маҳаллии «Мадина» (шарики лоиҳа) 

амалӣ карда мешавад ва бахши омӯзиш ва грантии «Барномаи маърифати шаҳрвандӣ», ки аз тарафи ташкилоти 

дигари ҷамъиятии маҳаллии «Қалам» татбиқ карда мешавад.  

 
Маълумоти бештарро дар суроғаи зерин дастрас кардан мумкин аст: 

Зарина Хaликова, Директори дафтари намояндагии DVV International дар Тоҷикистон 

Почтаи электронӣ khalikova@dvv-international.tj; Тел .: (+992 37) 2240619, ё 2240620 
Иҷрокунандаи лоиҳа: 

 
DVV International 

Муассисаи ҳамкориҳои байналмила-

лии Ассотсиатсияи таълими калонс- 
олони Олмон,  

Дафтари минтақавӣ дар Тоҷикистон. 

Суроға: 734003,  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ш. Душанбе, к Лоиқ 
Шералӣ # 3, 

Teл.: (+992 37) 224 06 19, 224 06 20 

Сомона: www.dvv-international.tj 

Лоиҳа аз тарафи Иттиҳо-ди 

Аврупо маблағгузорӣ карда 

мешавад.  

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

734013 Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри 

Душанбе,  

к. Адҳамов, хонаи 74  

тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.

htm  

Иттиҳоди Аврупо аз 28 давлатҳои узв иборат аст, ки онҳо 

қарор гирифтанд, ки тадриҷан донишу захираву такдири 

худро пайванданд. Таи 50 соли тавсеа онҳо ҳамроҳ ба 

минтақаи устуворӣ, демократия ва рушди бардавом 

мубаддал гашта, ҳамзамон гуногунии фарҳангӣ, 

таҳаммулпазирӣ ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ 

доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст, ки дар 

дастовардҳову арзишҳои худ бо дигар кишварҳову халқҳо 

шарик бошад. Ба ин мақсад, Иттиҳоди Аврупо дар 

Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, 

ҳамасола барои рушди мамлакат тақрибан 25 млн. евро 

кӯмак мерасонад. 
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