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 ӨЗГӨРТҮҮ ТЕОРИЯСЫ 
 

 

Мекеменин аталышы:    Click or tap here to enter text. 

 

Демократиялык Комиссиясынын Темасы: Choose an item. 

 

Долбоордун аталышы:   Click or tap here to enter text.  

 

Долбоордун негиздемеси:    Click or tap here to enter text. 

    

МАксаттуу аудиториясы:     Click or tap here to enter text. 

 

Инструкция:  
Кадам 1: талааларда күтүлүүчү ресурстарды, иш-чаралар, ортодогу жыйынтыктарды ж.б. белгилеп толтуруга зарыл. Эгер долбоорунузга 

кошумча талалар керектүү болсо, кийинки тиешелүү категориясына бош блокту көчүрүп кошунуз.  

 

Кадам 2: Өзгөртүү теориясын текшергиле. Өзгөртүү теориясы иш-чаралардын тарабынан (томонку) жана максаттардын (жогору), ошондой эле 

тескерисинче мааниси болуш керек. Ар-бир компонентин байланышы «эгер-ошондо» мамиледе болушу зарыл, мисалы Эгер «кыймыл аракет» 

компонентинде ишке ашылырылып бүткөн болсо, ошондо «Жыйынтыктар» бөлүмүндө компонент пайда болушу күтүлүүдө. Жогору караган 

каскад эффекти бар. Эгер төмөндөгү бирден көп компонент жогорудагы компонентти ишке ашырса, бул байланышты көрсөткөн (таасирин 

берген сол тилкеде көрсөтүлгөн) кашааларды колдонуп билдириниз. Качан «эгер-ошондо» текшерүү төмөнкүдөн жогоруга иштеген болсо, 

кайрадан жогоруудан төмөнкүгө окуп чыгыныз. Ушул «эгер-ошондо» билдируу дагы эле иштеп жатабы? Суроого жообунар ооба болсо, анда иш 

туура тартылды. Эгерде ушул сууроого жообунар жок болсо, анда мааниси жок иш-чараны талап кылып, жана ошого жараша өзгөртүүлөрдү 

жасагыла. (Мисал: нужно ли менять стрелку? Является ли результат действительно результатом? Сиз жебе өзгөртүү зарыл беле? Чынында эле, 

чыккан натыйжаларын ойлогон натыйжа деп эсептесе болобу?) 
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100 аял үчүн 5 күндүк тренинг окуу программасы  

 

-  

 Иш-чаралар 

Чыгымында 

Натыйжалары 

Милдеттери  

максат 25-35 жаш курагындагы элеттик аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу 

100 аялдын ишкердик 

жөндөмдүүлүктөрүн 

жогорулатуу 

100 аял бизнес-пландаштыруу жөнүндө 
билим алышат, каржы сабаттуулугун жана 
ишкердик жөндөмдүүлүктөрүн 50% га 
жогорулатышат  

20 бизнес-идеялар иштелип чыгат жана 

жүзөгө ашырылат.   

100 аял бизнес-пландаштыруу, 

ишкердик негиздери жана 

каржылык сабаттуулук боюнча 

5 күндүк окуу программасына 

катышат 

 

Программанын негизги иш-
чаралар кандай болот / эмне 
менен камсыздайт? 

Кандай дароо өлчөнүүчү 
жыйынтыкка жеткирет? 

Иш катарында пайда болгон натыйжа 
жана түздөн-түз натыйжасы катары эмне 
болуп эсептелинет? 

Баштапкы жыйынтыктардан кандай 
натыйжалар ылайык иш кылышы керек? 
Сиздин программанын алкагында акыры 
эмне ишке ашырылып келет? 

Кандай жалпы программанын максатына 

болушуна өбөлгө түзөт? Бул NOFO-дон 
чыгышы зарыл. 

3 

 

Бизнес-идеяларды 

өнүктүрүү үчүн түздөн-

түз бенефициарлар 

арасында колдонмону 

иштеп чыгуу жана 

жайылтуу 
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МААЛЫМАТ КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ 

Инструкциясы:  

1.  «Өзгөртүү Теория» барагына шилтеме берген барактар: төмөндөгү келтирилген диаграммага 

тиешелүү багыттардын жана максаттардын жыйынтыгын кочуруп белгилоосу зарыл. 

2. Изилдөгө туура келген индикаторлорду белгилегиле: долбооро алкагында бут индикаторлорду 

белгилөөсү зарыл. 

3. Маалыматтын чогултуу ылдамдыгы: көрсөткүчтөрдүн мониторинг ылдамдыгы (чейрек сайын, жыл 

сайын)? 

4. Маалыматтын чогултуу ыкмалары: индикаторлорду текшкруу үчүн кандай маалыматтын чогултуу 

механизмдери колдонулат? (Мисалы: изилдөөлөр, каттоо тисмеси, тестин баасы, фокус-группалар, 

жана интервью ж.б.) 

5. Сиздердин долбооруңуздарга дал келишим үчүн кошумча сапаттарды кошуп же өчүрсөңүз болот. 

Индикаторлор 
Маалымат чогултуу 

ылдамдыгы 
Маалымат чогултуу 

каражаттары 
Максат – (МИСАЛЫ) талап кесиптик жана зарыл турмуштук көндүмдөргө окутуу менен, жок 
дегенде, 100 аялдар мансапка жана жеке өсүш мүмкүнчүлүктөр менен камсыз кылуу 

Милдет 1 – бул жерде ар бир милдетти өлчөө «Өзгөртүү Теория»нын ичинде көрсөтүүсү зарыл 

(мисалы) Аялдар билимин улантып, жеке бизнесин баштап, же 
жумушка орношууда аркылуу экономикалык жактан өзүн-өзү 
жетиштүү болот 

  

Жыйынтыктардын Индикаторлору - бул жерде ар бир жыйынтыкты өлчөө «Өзгөртүү Теория»нын 
ичинде көрсөтүүсү зарыл 
(мисалы) 100 аялдын ичинен 50% бизнес пландаштыруу боюнча 
тренингден кийин билимин жогорулатууну көрсөтүп, алардын 
каржылык сабаттуулукка жана ишкердик жөндөмүн 
жогорулатышты 

  

   

   

Чыгымдык Индикаторлору - бул жерде ар бир натыйжаны өлчөө «Өзгөртүү Теория»нын ичинде 
көрсөтүүсү зарыл 
(мисалы) 1 жөнөкөй жана жеткиликтүү тилде жазылган 
колдонмо 100 катышуучулардын арасында таркатылат 

1-чи квартал Эмгек рыногун 
анализдөө 

(мисалы) кеминде 100 аял тренингден өтүп билим алышты 1-чи квартал Бүтүрүүчүлөрдүн 
изилдөө 

(мисалы) Бизнес пландаштыруу боюнча, бери дегенде, 20-
программалар түзүлгөн 

2-чи квартал протокол 

(мисалы) бери дегенде, 10-ишкердик идеялар иштелип чыккан 
жана ишке ашырылган 

3-чү жана 4-чү 
квартал 

кызыкчылык кат 
жана протокол 

Милдет 2 – бул жерде ар бир милдетти өлчөө «Өзгөртүү Теория»нын ичинде көрсөтүүсү зарыл 
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Жыйынтыктардын Индикаторлору -  бул жерде ар бир жыйынтыктын өлчөө «Өзгөртүү Теория»нын 
ичинде көрсөтүүсү зарыл 

   

   

   

Чыгымдык Индикаторлору - бул жерде ар бир натыйжаны өлчөө «Өзгөртүү Теория»нын ичинде 
көрсөтүүсү зарыл 

   

   

   

   

 
 

  

Милдет 3 – бул жерде ар бир милдетти өлчөө «Өзгөртүү Теория»нын ичинде көрсөтүүсү зарыл 

   

Жыйынтыктардын Индикаторлору -  бул жерде ар бир жыйынтыктын өлчөө «Өзгөртүү Теория»нын 
ичинде көрсөтүүсү зарыл 

   

   

   

   

   

Чыгымдык Индикаторлору - бул жерде ар бир натыйжаны өлчөө «Өзгөртүү Теория»нын ичинде 
көрсөтүүсү зарыл 

   

   

   

   

 
 

  

Милдет 4 – бул жерде ар бир милдетти өлчөө «Өзгөртүү Теория»нын ичинде көрсөтүүсү зарыл 

   

Жыйынтыктардын Индикаторлору -  бул жерде ар бир жыйынтыктын өлчөө «Өзгөртүү Теория»нын 
ичинде көрсөтүүсү зарыл 
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Чыгымдык Индикаторлору - бул жерде ар бир натыйжаны өлчөө «Өзгөртүү Теория»нын ичинде 
көрсөтүүсү зарыл 

   

   

   

 


