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I.

Муќаддима

Дастрасии муассисањо ва хизматрасонињои таълимї
барои шахсони дорои маълулият ва одамоне, ки
имкониятњои мањдуди њаракат доранд, принсипи асосии
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи
иљтимоии маъюбон» (29 декабри соли 2010 тањти № 675
таълиф шудааст) мебошад. Сиёсати давлатии Љумњурии
Тољикистон дар соњаи њифзи иљтимоии маъюбон дар
заминаи принсипи "дастрасии хизматњои њифзи
саломатї, тањсилот, истироњат, сайёњат ва интихоби
озодонаи касб ва њам шуѓл” (моддаи 3) нисбати
нафарони дорои маълулият, њамчуноне ки нисбати
шањрвандони дигар амал мекунад, татбиќ карда
мешавад1.
Тадбирњои мазкур оид ба муайян ва бартараф (ё коњиш)
кардани монеањо дар дастрасї, аз љумла ба а) биноњо,
роњњо, наќлиёт ва дигар иншооти дохилї ва берунї,
инчунин
ба
мактабњо,
биноњои
истиќоматї,
муассисањои тиббї ва љойњои корї; б) ба
хизматрасонињои хадамоти иттилоотї, коммуникатсия
ва хизматрасонињои дигар, аз љумла хадамоти
электронї ва хадамоти изтирорї/ фавќулодда дахл
доранд.
Инчунин, маќомоти давлатї, маќомоти худидоракунии
шањраку дењот ва дигар сохторњо барои таъмини
дастрасии бемонеаи одамони дорои маълулият (аз он
љумла одамони дорои нуќсонњои биної, шунавої,
аќлонї
ва
нуќсони
системаи
њаракат/
истифодабарандагони аробачаи маъюбї ба иншооти

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи иљтимоии маъюбон»
(29 декабри соли 2010 тањти № 675;
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инфрасохтори
андешанд.

иљтимої

бояд

тадбирњои

зарурї

Дастрасии
иншооти
инфраструктураи
иљтимої
тавассути насбу танзими васоити барои шахсони дорои
маълулият (ШДМ) мувофиќ таъмин карда мешавад, ки
он бояд њангоми банаќшагирї ва бунёди шањрњо, дигар
мањаллањои
ањолинишин,
сохтмони
мавзеъњои
истиќоматї ва истироњатї, минтаќањои истиќоматї ва
тафрењотї, тањияву коркарди лоињањо барои сохтмони
иншооти нав ва азнавсозї кардани биноњо, иншоот ва
маљмаањои назди онњо ба назар гирифта шавад (моддаи
25) 2.
Дастрасї ба тањсилот тавассути ба ШДМ таъмин
дастрас намудани имконоти гирифти маълумоти
томактабї, ибтидоии умумї, асосии умумї, миёнаи
умумї ва миёнаи касбї, инчунин маълумоти олии
ройгон таъмин карда мешавад. Тайёрї ва тањсилоти
касбї барои ШДМ дар муассисањои махсуси таълимии
касбї мутобиќи меъёрњо/ стандартњои таълимии
давлатї дар заминаи барномањои таълимии барои
тањсилоти
шахсони
дорои
маълулият
мутобиќкардашуда ба роњ монда мешавад.
Њамин тариќ, дастрасии иншоот ва хадамоти таълимї
барои ШДМ ва гурўњњои ањолии дорои мањдудияти
њаракат- ин ташкили фазо ё муњити бемонеа, яъне
таъмини раванди омўзиш ва љойгардї/ њаракати
бароњат, таъмини дастрасии мустаќилона ва бе кўмаки
беруна ба њамаи минтаќањои иншоот, љињози мебел ва
таљњизотро дар бар мегирад.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи иљтимоии маъюбон»
(29 декабри соли 2010 тањи № 675.
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Дар айни замон, тањти мафњуми “дастрасї” њамбастагии
4 сифати зерин фањмида мешавад:
1. Дастрасии бинои филиалњои Муассисаи давлатии
"Маркази таълимии калонсолони Тољикистон
(МТКТ)" дар бахши ќаноатманд намудани
эњтиёљоти љисмонї ва физиологии гурўњи мавриди
таваљљўњ (ГМТ);
2. Мављудияти воситањои моддї ва техникї барои
таълими ГМТ;
3. Мављудияти барномањои таълими фарогир ва
маводњои таълимї-методии мутобиќкардашуда;
4. Мављудияти мутахассисон/ омўзгорон оид ба кор
бо ГМТ.
Дар баробари ин, дар асоси тањлили системаи њуљљатњои
меъёрии ватанї ва байналмиллалї дар соњаи сохтмон
(МДваБ ЉТ, аз 30 январи соли 2015 "Шањрсозї.
Тарњрезї ва эъмори мањаллањои ањолинишин") гуфтан
мумкин аст, ки дар ЉТ то ба њол, дар соњаи татбиќи
амалии њуќуќњои шахсони дорои маълулият ва
мањдудияти њаракат ба дастрасии бемонеа ба биноњо ва
манзилњо; инчунин дар ба роњ мондани тањсилоти
касбї- тибќи меъёрњои давлатии таълимї, як ќатор
мушкилот ба назар мерасанд.
Мувофиќи маълумоти омории Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон, соли 2016 дар
маљмўъ 144,886 нафар маъюбон (аз ин љумла 24,870
нафарашон - кўдакони синни то 18-сола) ё бо ибораи
дигар - ба њар сари 1000 нафар ањолї 17 ШДМ ба ќайд
гирифта шуда буданд. Нафаронии дорои маълулият дар
Тољикистон аз шумораи умумии ањолї таќрибан 1.6%ро ташкил мекунанд.

5

Шумораи ШДМ дар љањон 23%-и шумораи умумии
ањолии сайёраро ташкил мекунанд. Ин таќрибан
маънои зиёда аз як миллиард нафарро дорад. Тибќи
маълумоти Ташкилоти љањонии тандурустї (ТЉТ)
шумораи ШДМ њамасола рў ба афзоиш дорад.
Мувофиќи маълумоти омори расмї дар Чин зиёда аз 60
миллион нафар - яъне муодили 5%-и ањолиаш; дар
ИМА- 54 миллион нафар (19% аз шумораи умумии
ањолиаш); дар Британияи Кабир - 27%; дар Финляндия 32%; дар Русия - 15 миллион, яъне 9%-и ањолиашро
ШДМ ташкил медињанд.
Дар Тољикистон ШДМ ба якчанд табаќањо људо карда
шудаанд:
 Маъюбони
љанг
ва
шахсони
ба
онњо
баробаркардашуда;
 Маъюбон - беморони умумї;
 Маъюбон – дорои бемории касбї;
 Маъюбони њангоми корашон маслуќгашта;
 Маъюбони хизмати њарбї ва
 Кўдакони маълул/ маъюб.
Соли 2016 Њукумати Љумњурии Тољикистон «Барномаи
миллии барќарорсозии ШДМ-ро барои давраи миёни
солњои 2017-2020» ќабул намуд. Барномаи мазкур
табиати иљтимої ва зиддибўњронї дорад. Татбиќи он бо
дарназардошти њадафњои рушди устувори Созмони
Милали Муттањид то соли 2030 ба роњ монда мешавад.
Барнома ба тањкими њифзи иљтимоии ШДМ, аз љумла ба
барќарорсозии тиббї ва иљтимоии онњо равона карда
шудааст.
Дар ЉТ шумораи ШДМ њамасола коњиш ёфта истодаст:
дар давоми 7 соли охир шумораи онњо дар муќоиса бо
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соли 2010 муодили 10% коњиш ёфтааст. Шумораи аз
њама баланди ШДМ соли 2011 ба ќайд гирифта шуда
буд, ки он 171,447 нафарро ташкил медод. Аммо
шумораи расман эътирофшудагон аз он 26,561 нафар
камтар буд. Соли 2016, шумораи ШДМ-е, ки бори якум
аз ќайд гузашта буданд, инчунин нисбат ба соли 2010-ум
38 фоиз коњиш ёфта, 8,006 нафарро ташкил дод, ки аз он
3,337 нафарашон занон буданд. Ин коњиш ба як ќатор
сабабњо вобаста аст, ки аз он љумла: а) кам шудани
шумораи нафарони маъюб (масалан, табаќаи
«маъюбони љанг»); б) њамасола, бо сабабњои номаълум,
вале кам шудани нафароне ки барои эътироф намудани
маълулият мурољиат мекунанд; в) кам шудани шумораи
ШДМ дар натиљаи тањќиќотњое ки барои тасдиќи
маълулият аз љониби Агентии суѓуртаи иљтимої ва
нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон
гузаронида мешаванд. Масалан, дар натиљаи яке аз
чунин тањќиќотњо, ки соли 2017 маълулияти 75.177
нафарро санљида буд, маъюбияти беш аз 12 000 нафар
шањрвандони Тољикистон тасдиќ наёфт ва бо ин сабаб
нафаќаи онњо пурра бекор карда шуд. 7 њазор нафари
дигар бошад, аз як гурўњи маъюбї ба дигараш
гузаронида шуданд.
1.1. Маълумот дар бораи лоињаи «Дастгирии таѓйироти
иљтимої ва таълими фарогир»
Ташкилоти љамъиятии Лигаи занони маъюб "Иштирок"
ва иттињодияи љамъиятии "Ассосиатсияи тањсилоти
калонсолони Тољикистон" дар њамкорї бо Намояндагии
Институти њамкории байналмилалии ассотсиатсияи
донишгоњњои халќии Олмон (DVV International) дар ЉТ
бо дастгирии молиявии Иттињоди Аврупо ва Вазорати
федералии Олмон оид ба њамкории иќтисодї ва рушд
шурўъ аз 1 апрели соли 2018 амалисозии лоињаи
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«Дастгирии таѓйироти иљтимої ва омўзиши касбии
фарогир (INCLUSION)»-ро оѓоз намуданд3.
Маќсади лоиња аз мусоидат ба бењтар намудани
дастрасии љавонони дорои маълулияти синни 15 то 29сола ба хидматрасонињои босифати тањсилотї барои
таъмини таълимоти касбї ва тањсил дар Тољикистон
тавассути ба роњ мондани муњити бемонеа, барномањои
таълимии фарогир ва тайёр намудани кадрњои
таълимии муносиб ва мутахассисон дар филиалњои МД
“Маркази таълимии калонсолони Тољикистон" дар се
ноњияи санљишї- шањрњои Душанбе ва Панљакент,
инчунин шањраки Рашт иборат аст.
Дар чањорчўбаи лоиња тадќиќоти ибтидоие гузаронида
шуд, ки маќсади он арзёбии:
1. Биноњои филиалњои МТКТ ва ба даст овардани
иттилооти боэътимод ва пурратар оид ба дастрасї,
бехатарї, бароњатї ва маълум будани онњо барои
ГМТ;
2. Мувофиќати
воситањои
моддї-техникї
ва
барномањои таълимии онњо бо талабот(њо)и
системаи маориф ва бо талаботњои техникї нисбат
ба ташкили омўзиши ГМТ буд.
Тибќи супориши техникї, тадќиќот корњои омодагї,
љамъоварї, коркард ва тањлили маълумот(њо), инчунин
тањияи њисоботњои пурра ва кўтоњро дар бар мегирифт.
Аз рўи натиљањои тадќиќот, барои ќабули ќарорњои
идоракунї оид ба бењтарсозии дастрасии ГМТ ба
хизматрасонињои таълимї тавсияњо тањия карда
шуданд.
INCLUSION: Promotion of Social Change and Inclusive Education” within
the framework of the program “Civil Society in Development”, (CSOLA/2017/155023/6)
3
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II.

Хулосањои умумї ва тавсияњо

Тадќиќоти ибтидої барои арзёбии љињатњои зерин
гузаронида шуд:
1. Дастрасї, бехатарї ва бароњат будани биноњои
филиалњои
МТКТ,
инчунин
мављудияти
маълумоти зарурї ва дастрасии он ба нафарони
дорои маълулиятњои намудњои гуногун;
2. Мувофиќати таъминот бо воситањои моддїтехникї ва барномањои таълимї бо талабот(њо)и
системаи маориф ва бо талаботњои техникї нисбат
ба ташкили омўзиши ГМТ.
Методологияи
арзёбї
дар
заминаи
талаботи
ќонунгузорї, ќоидањо, аз љумла ТМТФ тањия карда
шуда буд. Дар њисоботи мазкур натиљањои арзёбї оид ба
меъёри №3 "Роњандозии барномањои таълимии
фарогир"; меъёри №4 "Дастрасии синфхонањои
таълимї" ва меъёри №5 "Таъминот бо барномањои
таълимии фарогир" оварда шудаанд. Аз рўи њар як
меъёр нишондињандањо ва бањоњо муайян карда шуда
буданд. Барои арзёбии дастрасї аз рўи њар се меъёр дар
маљмўъ 18 адад нишондињандањо ва 91 намуди бањоњо
истифода карда шуданд. Агар аз рўи нишондињанда
вазъи мављуда ба талабот љавобгў бошад, як балл дода
мешуд.
Хулосањои умумї нисбат ба филиалњои тањти тадќиќот
ва санљишии МТКТ
Умуман, натиљањои мушоњидањои доиркардашуда ва
мусоњибањо бо њайатњои роњбарии филиалњои МТКТ
дар филиалњои тањти тадќиќот ва санљишии МТКТ
9

имкон доданд, ки як ќатор хулосањои дар поён
овардашуда тањия карда шаванд.
Хулосањои умумї нисбат ба филиалњои тањти ин
тадќиќот ва санљишии МТКТ:
 Таълими фарогир дар гурўњњои умумї дар нисфи
филиалњои МТКТ ба роњ монда шудааст. Илова
бар ин, дар баъзе филиалњои МТКТ таълими
инфиродї низ ба роњ монда шудааст. Дар баъзе
филиалњои МТКТ барои нафарони дорои нуќсони
системаи такягоњу њаракат ва шунавої аз рўи
касбњои дўзандагї, сартарошї, муњосибї, ќаннодї,
ошпазї, барќчигї, кафшергарї ва кори компютер
таълим ба роњ монда шудааст;
 Бањодињии њолати дастрасии биноњои филиалњои
МТКТ барои шахсони дорои маълулият дар
натиљаи мушоњидањо ба хулосае овард, ки
шароитњои дастрасии бемамониат ва њаракати
намояндагони ГМТ на дар њама филиалњои МТКТ
фароњам оварда шудаанд;
 Дар њамаи филиалњои МТКТ васоити махсуси
моддї-техникї барои хизматрасонињои таълимї ба
ГМТ мављуд нестанд. Воќеияти мазкур аз он
шањодат медињад, ки хизматрасонињои таълимї
дар МТКТ барои њамаи категорияњои ГМТ-ро
дастрас шуморидан дуруст нест;
 Њуљљатњои меъёрї ва барномањои таълимие, ки кор
бо ГМТ-ро танзими мекунанд, мављуд нестанд;
 Мутобиќи натиљањои пурсиши филиалњои МТКТ,
мављудияти мутахассисон/ омўзгорон оид ба
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таълими ГМТ ба андозаи 6 аз 100% арзёбї карда
шудааст.
Хулосањо нисбат ба филиалњои тањти тањќиќоти МТКТ
аз рўи меъёр
a. Меъёр: Дастрасии бино
 Дар њамаи се адад филиалњои тањти тадќиќоти
МТКТ: ш. Душанбе (дар кўчаи А.Навой), ш.
Панљакент ва шањраки Рашт талаботњо нисбат ба
ин меъёр риоя мегарданд. Бояд ќайд кард, ки дар
њар се филиал МТК дар ошёнаи 1-уми биноњои
маъмурї љойгир шудаанд;
 Тахтаи иттилоот(ї) бо маълумот оид ба рўйхати
хизматњо ва соатњои корї танњо дар филиали тањти
тањќиќоти МТКТ дар ш. Душанбе мављуд њасту
халос;
 Дар њељ кадоме аз филиалњои тањти тањќиќоти
МТКТ љои дастурушўї ва њољатхона ба ГМТ
дастрас нестанд;
б. Меъёр: Дастрасии синфхонањо.
 Мувофиќ ба ин меъёр, талабот оид ба дастрасии
синфхонањо ќисман иљро карда мешаванд - риояи
талаботњо нисбат ба пањноии дари синфхона,
баландии остонаи дар, мављудияти иттилооти
ламсї оид ба таъин ё тахассуси синфхона;
 Чуноне ки аз мусоњибањо бо њайати роњбарии
филиалњои МТКТ маълум гашт, талаботњо нисбат
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ба васоити моддї-техникї барои таъмини
дастрасии ГМТ ба хизматрасонињои таълимї дар
ягоне аз филиалњои тадќиќшудаи МТКТ риоя
карда намешаванд.
в). Меъёр: Таъминот бо барномањои таълимии фарогир
(инклюзивї)
 Таъмини ГМТ бо хизматрасонињои таълимї - дар
филиалњои МТКТ мављуд будани санадњои
ќонунгузории марбут ба тартиби кор бо ГМТ-ро
дар назар дорад (Ќонунњои ЉТ, низомномањо,
дастурамалњо, наќшањои чорабинињо оид ба рушди
тањсилоти фарогир ва ѓайра). Инчунин, коркард ва
истифодаи барномањои махсуси таълимї бо
дарназардошти хусусиятњои таълими њар як
категорияи шахсони дорои маълулият;
 Мутобиќи љавобњои њайати роњбарии њамаи
филиалњои тадќиќшудаи МТКТ дар ноњияњо,
њуљљатњои меъёрию њуќуќї ва барномањои
таълимие ки кор бо ГМТ-ро танзим мекунанд, дар
онњо мављуд нестанд;
 Танњо дар филиали тадќиќшудаи МТКТ дар ш.
Душанбе дастрасии ГМТ ба воситањои таълимї ва
методї дар шакли электронї, аз љумла тавассути
системањои электронии китобхонавї ба роњ монда
шудааст.
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Хулосањо нисбат ба МТК-и санљишї
Меъёри 3: Дастрасии бино
Марказњои санљишї дар нисбати марказњои тањти
тањќиќот тамоми 34 филиалњои МТКТ буда метавонанд,
ки дар пойтахт ва чањор вилоят/минтаќањои љумњурї
љойгир буда, шумораи онњо дар њар як вилоят/минтаќа
гуногун аст. Аз љумла, дар Душанбе - ду филиал; дар
вилояти Суѓд- 9 адад; дар вилояти Хатлон- таќрибан 11
филиал; дар ноњияњои тобеи љумњурї- 5 адад; дар
ВМКБ- 6 адад филиалњо мављуданд.
 Љои дастурушўї ва њољатхона ба ГМТ дастрасу
мувофиќ нестанд;
 Дар филиалњои санљишї МТК риояи талаботњо аз
рўи ин меъёр 29%-ро ташкил медињад.
Меъёри 4: Дастрасї/ мутобиќати синфхонањо.
 Дар 34 ноњияњои санљишї, талабот(њо) каму беш,
танњо нисбат ба нишондињандаи якум "Талабот(њо)и умумї нисбат ба синфхона" риоя
карда мешаванду тамом;
 Дар маљмўъ, нишондињандаи мутобиќат ба
талаботњо оид ба дастарасиву мувофиќатии
синфхонањо, дар њамаи филиалњои санљишии МТК
хеле паст- яъне ба 13% баробар аст.
Меъёри 5: Таъминот бо барномањои таълими.фарогир.
Аз рўи меъёри 5, љињатњои зерин арзёбї карда шуданд:
1) барномањои таълимї- мављудияти маводњои таълимїметодї ва доир намудани чорабинињои таълимї бо
ГМТ; 2) мављуд будани мутахассисон.
13

 Дар 12 филиалњои МТКТ аз теъдоди умумии 34
адад марказњои санљишї барои нафарони дорои
маълулиятњои гуногун омўзиш ба роњ монда
шудааст. Дар айни замон, танњо дар якчанд
филиалњои МТК барномаи таълимї мављуд њасту
халос.
 Дар яке аз ду филиалњои санљишии МТКТ дар ш.
Душанбе, таълими фарогир дар гурўњњои умумї ва
њам фардї/ алоњида ба роњ монда шудааст;
 Мутахассисоне, ки дар як ќатор филиалњои МТКТ
мављуданд, аз рўи тахассус асосан омўзгорравоншинос (психолог) ва кормандони иљтимої
мебошанд.
Хулосањои умумї
Дар њамаи 36 филиалњои МТКТ дастрасии
хизматрасонињои таълимиеро ки дар филиалњои
МТКТ барои ГМТ ба роњ монда шудаанд, бењтар
кардан даркор аст4. (тафсилоти бештар, алоњида барои њар як гузориш мављуд њаст);
1. Дар натиљаи пурсиши њайати роњбарии филиалњои
МТКТ, муайян карда шуд, ки дар њамаи филиалњои
МТКТ воситањои махсуси моддї ва техникї барои
таъмини хизматрасонињои таълимї ба ГМТ
мављуд нестанд. Воќеияти мазкур нишон медињад,
ки ба роњ мондани таълим дар филиалњои МТКТ
Натиљањои тадќиќот дар шакли њисоботњои алоњида барои њар як ноњия
тартиб дода шуда, хулосањои мушоњида, назарпурсии роњбарони
филиалњои МТКТ ва тавсияњо дар боби бењтар кардани вазъи дастрасиро
дар бар мегиранд.
4
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барои њамаи категорияњои ГМT-ро дастрас
шуморидан нодуруст аст;
2. Таъмини ГМТ бо хизматрасонињои таълимї - дар
филиалњои МТКТ мављуд будани санадњои
ќонунгузории марбут ба тартиби кор бо ГМТ-ро
дар назар дорад (ќонунњои ЉТ, низомномањо,
дастурамалњо, наќшањои чорабинињо оид ба рушди
тањсилоти фарогир ва ѓайра). Инчунин, коркард ва
истифодаи барномањои махсуси таълимї бо
дарназардошти хусусиятњои таълими њар як
категорияи шахсони дорои маълулият. Мутобиќи
љавобњои њайати роњбарии њамаи филиалњои
тадќиќшудаи ноњиявии МТКТ дар марказњо
њуљљатњои меъёрию њуќуќї ва барномањои
таълимие, ки кор бо ГМТ-ро танзим мекунанд,
мављуд нестанд;
Тавсияњои умумї
1. Имконияти таъмин намудани филиалњои МТКТ бо
нашрияњои таълимї ва методї дар шакли
электронї, китобњои дарсии савтї, маводњои
таълимї, маводњои дидактикиро ба наќша
гиррифтан зарур аст, ки барои таълими ГМТ
мутобиќ
гардонида
шудаанд.
Тањия
ё
мутобиќсозии маводњои таълимии мављуда ва
адабиётњои методї;
2. Њангоми аз курсњои такмили ихтисос гузаштани
мутахассисони филиалњои МТКТ, ба барномаи
таълимї курсњо оид ба принсипњо ва усулњои
таълими фарогирро ворид кардан зарур аст. Барои
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3.
4.
5.

6.

7.

таъмини устувории омодагии мутахассисон ба
барномаи таълимии тайёркунии мутахассисон дар
муассисањои тањсилоти олї ворид намудани
фанњое, ки барои ихтисосњои "корманди иљтимої",
ва "равоншинос” (психолог) заруранд, метавонад,
воситаи хубе гардад;
Ташкил намудани тањсилоти касбї барои шахсони
дорои маълулият;
Баланд бардоштани зарфияти њайати омўзгорон
оид ба кор бо ГМТ;
Ба барномаи курси таълимї оид ба тањияи
кормандони иљтимої, ворид намудани як дастури
таълимии
иловагї
оид
ба
технологияи
мутобиќсозии
иљтимоии
шахсони
дорои
маълулияти категорияњои гуногун, бо маќсади
мусоидат ба тањсилоти касбии онњо. Курси
мазкурро ба барномаи таълимии њамаи филиалњо
дохил намудан зарур аст;
Такмил додани зарфияти иттилоотии сомонаи
МТКТ тавассути илова намудани маълумот дар
бораи
фаъолияти
њамаи
филиалњо,
хизматрасонињои онњо, аз љумла барои ГМТ, бо
нишондоди дастрасии тањсилот барои гурўњњои
алоњидаи маълулиятдошта;
Роњбарони
филиалњои
МТКТ
бояд
ба
бокортаъминшавии намояндагони ГМТ, ки аз
курсњо гузаштаанд, диќќати љиддї дињанд.
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Барои ќайдњо
____________________________________________________
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Нашрияи мазкур дар доираи лоињаи «Пешбурди таѓйироти иљтимої
ва омўзиши касбии фарогир» бо мусоидати молии Иттињоди Аврупо
ва Вазорати Федеролии Олмон оид ба њамкории иќтисодї ва рушд
ба табъ расидааст.
Лоиња аз тарафи Намояндагии DVV Interna onal дар Тоџикистон дар
шарикї бо ташкилотњои љамъиятї «Ассотсиатсияи тањсилоти
калонсолони Тољикистон» ва Созмони занони маъюб «Иштирок»
амалї мешавад.
Мундариљаи нашрия мояи масъулияти ТЏ Созмони занони маъюб
«Иштирок» буда, ифодагари нуќтаи назари маблаѓгузорон
намебошад.
Иттињоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, ки онон ќарор
доданд тадриљан дониш, захира, ва такдири хешро пайванданд.
Њамроњ таи 60 соли васеъшавї онњо минтаќаи устувор, демократї
ва рушди бардавомро бунёд намуда, њамзамон гуногунияти
фарњангї, арзи тањаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоњ
доштанд. Иттињоди Аврупо омода аст муваффаќиятњо ва
арзишњояшро бо мамолик ва ќавмиятњои берун аз сарњадоти хеш бо
њам бубинад. Аз ин лињоз, Иттињоди Аврупо дар Тољикистон аз соли
1992 инљониб фаъолият бурда, њамасола барои рушди мамлакат
таќрибан 35 млн. евро фароњам менамояд.

