
ТАШКИЛОТҲОИ ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДИИ УСТУВОР 
ВА ШАРИКИИ БИСЁРҶОНИБА БАҲРИ ҶАВОНОНИ 

ФАЪОЛ ВА КОМЁБИ ТОҶИКИСТОН 
(PROYOUTH)

ИТТИҲОДИ АВРУПОШАРИКОН

Иттиҳоди Аврупо 27 давлат-аъзоёне, ки комёбиҳои 
пешқадам, захираҳо ва сарнавиши халқи худро муттаҳид 
намуд, дар бар гирифтааст.

Дар тӯли 60 сол, бо кӯшишҳои ҳамҷоя, онҳо ба таъсиси 
минтақаи субот, демократия ва рушди устувор ноил гаштанд, 
ва бо баробари ин гуногуншаклии фарҳангӣ, озодиҳои шахсӣ 
ва фазои таҳаммулпазирӣ нигоҳ доштанд.

Иттиҳоди Аврупо доимо кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки комёбӣ 
ва арзишҳои худро ба кишварҳову мардум, ки берун аз он 
мебошад, интиқол дода, пайваст намояд. Комиссияи Аврупо 
(КА) мақомоти иҷрокунандаи Иттиҳоди Аврупо мебошад.

«Барномаи бисёрсолаи нигаронидашудаи барномаи мавзӯии 
ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва мақомотҳои давлатии 
маҳаллӣ ба давраи 2014-2020» асоси ҳуқуқии худро тибқи 
қарордоди 233/2014 Парлумони аврупоӣ ва Шӯро аз 11 марти 
2014 пайдо намудааст.

Мақсади барнома ин пурзӯргардонии иқтидори ташкилотҳои 
ҷомеаи шаҳрвандӣ ва мақомотҳои давлатии маҳаллӣ 
тавассути кафолати идоракунӣ ва ҳисобдории дохилӣ  
тавассути таҳияи сиёсати фарогирӣ, вусъатдиҳии ҳуқуқ ва 
имкониятҳои шаҳрвандон тавассути баён ва сохторбандии 
талаботҳои коллективии онҳо дар мубориза бо беадолатӣ ва 
нобаробарӣ ҷиҳати ба даст овардани манфиат аз 
хизматрасонии иҷтимоии босифат ва ба даст овардани фоида 
аз некӯаҳволӣ ва ташкили ҷои корӣ 

Намояндагии Комиссияи Аврупоӣ дар Тоҷикистон: 

Суроға         кӯч. Адхамов 74, Душанбе, Тоҷикистон

Сомона       www.ec-europa.eu

Телефон     + 992 37 221 74 07

Факс            + 992 372 214321

Лифлет бо дастгирии молиявии Иттиҳоди Аврупо ва 
Оҷонсии Рушди Австриягӣ таҳи я ва нашр шудааст.

Фикру ақидае, ки дар нашриёти мазкур баён шудааст, 
ақидаи Иттиҳоди Аврупо ва Оҷонсии Рушди Австриягиро 

инъикос намекунад

ИМКТ – Иттифоқи 
Мушовирони 
Касбии Тоҷикистон

МИР – Маркази 
имконият 
баҳри рушд

Лоиҳа дар ҳамкории баробарҳуқуқ бо ташкилотҳои 
миллӣ амалӣ гардонида мешавад:

МАЪЛУМОТИ ИЛОВАГӢ

Hilfswerk Interna�onal дар Тоҷикистон

Hilfswerk Interna�onal дар Австрия

МИР –Маркази имконият баҳри рушд», Тоҷикистон

ИМКТ – Иттифоқи мушовирони касбии Тоҷикистон

ADA – Оҷонсии Рушди Австриягӣ



ЛОИҲА

Hilfswerk Interna�onal – дар ҳамкорӣ бо шарикони ИМКТ, 

МИР лоиҳаи “Ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандии устувор ва 

шарикии бисёрҷониба баҳри ҷавонони фаъол ва комёби 

Тоҷикистон”-ро татбиқ менамоянд (ProYouth).

Лоиҳа аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо дар доираи барномаи 

“Дастгирии ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ”ва Оҷонсии 

Рушди Австриягӣ маблағгузорӣ мешавад.

Мақсади асосии лоиҳа ин Пурзӯргардонии ташкилотҳои 

ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун 

шарикони кордон ва эътимоднок дар самти идоракунии 

давлатӣ ва зерҳисобӣ оид ба рушди иштироки ҷавонон дар 

ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ.

Гурӯҳҳои зерҳадаф:

Ҷавонон, ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, гурӯҳҳои тамоси 

ҷавонон, намояндагони мақомотҳои давлатӣ дар сатҳҳои 

миллӣ ва маҳаллӣ.

Минтақаи зерҳадаф:

Лоиҳа дар 24 ҷамоатҳои ҶТ татбиқ мешавад, аз ҷумла:

Вилояти Суғд

Вилояти Хатлон

ш. Душанбе

ш. Хуҷанд

Лоиҳаи «ProYouth» ба дастгирии ҷавонон ва ҳаракати 

ҷавонон, алалхусус аз минтақаҳои деҳотии Тоҷикистон 

тавассути тақвият бахшидани иқтидор ва малакаҳои онҳо 

баҳри иштироки фаъол дар ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ҳам дар 

сатҳи маҳаллӣ ва ҳам дар сатҳи минтақавӣ ва миллӣ равона 

карда шудааст.

Лоиҳа пурзӯркунии ҳамкории зичро байни мақомотҳои 

давлатӣ, ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ (ТҶШ), гурӯҳҳои 

тамоси ҷавонон (ГТҶ), ҷавонон дар маконҳо, ташкилотҳои 

миёнарави тиҷоратӣ  (ТМТ), намояндагони ташкилотҳои 

Байналмиллалии Иттиҳоди Аврупо пешбарӣ намуда, барои 

онҳо платформаҳоро баҳри муколамаи муштарак, ки ба 

инкишоф ва дастрасӣ ба имкониятҳои нав равона шудааст, 

боз мекунад.

Яке аз қисматҳои асосии лоиҳа ин тақвияти иқтидори ТҶШ 

мебошад, ки бевосита бо ҷавонон фаъолият мебаранд. 

Дониш, малака ва воситаҳое, ки дар доираи лоиҳа аз ҷониби 

ТҶШ ба даст оварда мешавад, ба онҳо имконият медиҳад, ки 

иштироки ҷавононро дар ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ инкишоф 

дода, беҳтар намояд, ҳамунин худинкишофёбии ҷавононро 

бо диққати махсус ба ҷавонон аз минтақаҳои деҳотӣ беҳтар 

намояд.

Лоиҳа усули гендериро тавассути ҷорикунии ҳатмии он дар 

давоми тамоми марҳилаҳои лоиҳа, дастгирии фарогирии 

иҷтимоӣ ва соҳибкории иҷтимоӣ ҳамчун омилҳои асосие, ки 

дар тамоми сохторҳои рушди иқтисодиёт нақши муҳимро 

баҳри таъмини рушди устувор ва дастгирии ҷалбкунии занон 

ба ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ иҷро мекунад, татбиқ менамояд

НАТИҶАҲОИ ПЕШБИНИШУДА

Тақвияти иқтидори субъектҳои маҳаллии ҷомеаи 

шаҳрвандӣ тавассути омӯзиши мавзӯъҳои 

маъмултарини иқтисодӣ ва иҷтимоӣ;

Такмили сатҳи дониш ва табодули таҷрибаи пешқадам 

байни ТҶШ-и ҷавонон тавассути татбиқи воситаҳои 

рақамӣ ва усулҳои навоварӣ;

Бунёди шарикии бисёрҷонибаи самаранок байни 

пешсафони сиёсӣ ва ТҶШ ва ҷавонон ҷиҳати таъмини 

механизми зерҳисобӣ;

Тақвияти иқтидори ТҶШ дар самти истифодабарии 

малакаҳои ба даст овардашуда, шарикии оғозёфта ва 

воситаҳои таҳияшуда ҷиҳати татбиқ ва инкишофи 

ташаббусҳои иҷтимоӣ ва тиҷоратии ҷавонон;

Батартибандозии дониш, аз ҷумла мутобиқсозии 

дастурҳои таълимии муваффақ ва таҷрибаҳои 

пешқадами лоиҳаҳои байналмиллалӣ ва маҳаллӣ, ки 

кафолат медиҳанд, ки усулҳои татбиқшаванда баҳо 

дода шуда, мултипликатсия мешаванд

Лоиҳаи мазкур қисми барномаи Hilfswerk 
Interna�onal бо дастгирии ҷомеаи 
шаҳрвандӣ, ҷавонон ва занон.

Hilfswerk Interna�onal – яке аз ташкилотҳои пешбари 
ғайритиҷоратии австриягӣ буда,бо ҳамкорӣ дар самти 
инкишоф ва кӯмаки башардӯстона ҳамкориро ба роҳ 
мемонад.

Тамоми чорабиниҳои мо бо назардошти принсипи рушди 
устувор ва ҳуқуқҳои ҳаматарфаи инсон таҳия мешавад.
Hilfswerk Interna�onal дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 
2001 фаъолият мебарад

ш. Хуҷанд

ш. Душанбе


