Барномаи дастгирии ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Осиёи Марказӣ
Академияи ҷавонони роҳбар дар Осиёи Марказӣ
Озмун барои иштирок
1. Маълумоти умумӣ
Фонди Авруосиё (ФА) барои қабули дархостҳо ба Академияи ҷавонони роҳбар дар Осиёи
Марказӣ (минбаъд CAYLA) барои ҷавонони фаъоли аз 18 то 30 сола, аз Қазоқистон, Тоҷикистон,
Узбекистон ва Туркманистон озмун эълон мекунад. CAYLA қисме аз Барномаи панҷсола барои
дастгирии ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Осиёи Марказӣ ба шумор меравад, ки бо дастгирии Оҷонсии
ИМА оид ба рушди байналхалқӣ (USAID) маблағгузорӣ шуда, аз ҷониби Фонди Авруосиё амалӣ
мешавад. Ҳадафи барнома ташаккули ҷомеаи фаъол ва бунёдкори шаҳрвандӣ дар минтақаи
Осиёи Марказӣ арзёбӣ мешавад. CAYLA барои ҷавонони пешсаф ва фаъолони ҷамъиятӣ, ки дар
пешбурди ҷомеаи худ саҳмгузоранд, як қатор барномаҳои омӯзишӣ пешниҳод мекунад.
Тавассути CAYLA, ҷавонон малакаҳои бунёдии роҳбарият ва иштирок дар ҳалли масъалаҳои
ҷомеаро меомӯзанд, ки баъдан метавонанд дар амалигардонии лоиҳаҳои рушди ҷомеаҳо, ки бо
грантҳои хурд ва кӯмаки техникӣ дастгирӣ мешаванд, татбиқ кунанд.
CAYLA платформаи интерактивӣ барои ҳамкории пешсафони ҷавон дар Осиёи Марказӣ буда,
фаъолияти он барои датсгирии омӯзиш, сайқал додани робитаҳо ва густариши малакаҳои
роҳбарӣ ва кӯмак кардан дар рушди мусбии ҷавонон ва ҷомеаҳои онҳо равона шудааст. Дар
муддати панҷ сол CAYLA барои беш аз 450 нафар ҷавонони пешсаф ва фаъолони ҷамъиятии
Осиёи Марказӣ ҳамчун махзани омӯзишӣ барои рушди шахсӣ ва роҳбаладӣ хизмат хоҳад кард.
Ба роҳ мондани равобит миёни ҷавонони пешсаф ва кормандони сохторҳои давлатӣ, ки дар
самти рушди ҷомеаҳои худ фаъолият мекунанд, қадами муҳиме барои ҳамкориҳо хоҳад буд.
Иштирокчиёне, ки ҳамаи барномаҳои омӯзишии CAYLA-ро бомуваффақият хатм мекунанд,
соҳиби шаҳодатномаи хатм мешаванд. Хатмкунандагони CAYLA барои ба даст овардани
грантҳои хурд барои амалӣ намудани лоиҳаҳои иҷтимоӣ даъват карда мешаванд, ки дар амалӣ
намудани донишу малакаҳои ба даст овардашудаи онҳо имконият медиҳад.

2. Талабот барои иштирокчиён
CAYLA барои ҷавонони фаъол (18 то 30 сола) аз Қазоқистон, Тоҷикистон, Узбекистон ва
Турманистон кушода аст. Беҳтарин довталабон онҳое дониста мешаванд, ки “қаҳрамони замони
мо” ҳастанд, яне ҷавонони фаъол ва масъули ҷомеаи худ дар шаҳру навоҳии давлатҳои
зикршуда. Мақсади CAYLA аз муттаҳид намудани мутахассисони ҷавон, соҳибкорон ва дигар
ҷавононе, ки майлу хоҳиши рушд ва мусоидат барои пешрафти ҷомеаҳои худро доранд, иборат
мебошад.
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3. Чорабиниҳо
Дар доираи Барномаи дастгирии ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Осиёи Марказӣ иштирокчиёни CAYLA
дар чорабиниҳои мазкур ширкат мекунанд:
Конфронси миллӣ ва минтақавии СAYLA

(дар Алмато барои иштирокчиён аз Қазоқистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон; дар Душанбе барои иштирокчиён аз
Тоҷикистон)

Тобистони соли 2020 иштирокчиёни CAYLA имкон пайдо мекунанд, ки дар конфронсҳои
дурӯзае, ки дар Алмато ва Душанбе баргузор мешаванд ширкат намоянд. Дар ин конфронсҳо,
аъзоёни CAYLA имконият пайдо мекунанд, ки бо ҳамдигар робита барқарор намуда, оид ба
имконият ва мушкилоти ҷомеаҳои худ муҳокимаронӣ намоянд. Ҳамчунин, дар ин конфронсҳо,
мутахассисони шабакаҳои ҷамъиятӣ, ҷавонони пешсафи дорои таҷрибаи муваффақ,
намояндагони сохторҳои давлатӣ ва бизнеси хусусӣ бо мақсади таҳияи моделҳои нав барои ҷалб
кардани ҷавонон ба раванди рушди ҷомеаҳо табодули назар хоҳанд кард.
Онлайн-платформа барои омӯзиш

(Онлайн омӯзиш барои иштирокчиёни тамоми давлатҳо)

Ба иштирокчиёни CAYLA дастрасӣ ба платформаи онлайн барои омӯзиш, захираҳои донишу
малака, ба роҳ мондани равобит байни ҳамдигар ва гирифтани илҳом дода мешавад.
Платформаи онлайнӣ барои иштирокчиён манбаи асосии дарёфти маълумот оид ба тамоми
чорабиниҳо, омузишҳо ва имкониятҳои рушд хоҳад шуд. Иштирокчиёни CAYLA дар муддати
панҷ моҳ курсҳои онлайнӣ мегузаранд, ки барои як моҳ як модул пешбинӣ шудааст. Ба хотири
қуллай будани омӯзиш ҷадвали таълимӣ ба таври озод таҳия шудааст. Курсҳои электронии
мазкур барои рушди дониш ва малакаҳо оид ба тарҳрезӣ ва идораи лоиҳа, малакаҳои роҳбарӣ,
қабули қарор ва ҳалли мушкилот равона хоҳанд шуд. Ҳамзамон барои мустаҳкам намудани
донишҳои андухта, барои иштирокчиён дар мавзӯҳои марбут вебинарҳо гузаронида мешаванд.
Мизҳои муддавар

(Чорабинӣ барои ҳамаи иштирокчиён аз ҳамаи кишварҳо дастрас аст. Оид ба макони баргузории чорабинӣ баъдтар
маълумот дастрас хоҳад шуд)

Ба иштирокчиёни CAYLA барои нишон додани малакаи роҳбарият ва ташкил намудани
вохӯриҳои мизи мудаввар бо мақсади ба даст овардани фаҳмиши васеътар оиди рушди
шаҳрвандӣ ва имконияти муошират бо намояндагони сохторҳои давлатӣ ва бахши хусусӣ оид
ба масъалаҳои барои ҷомеаи онҳо муҳим, имконият дода мешавад.
Лексияҳои интерактивӣ

(Онлайн барои ҳамаи иштирокчиёни барнома)

CAYLA ҷавонони пешсаф, фаъолони ҷамъиятӣ, рӯзноманигорон ва дигар "қаҳрамонони замони
мо"-ро барои иштирок дар музокираҳо дар усули TEDx барои илҳом гирифтан аз одамоне, ки
саҳми худро дар пешрафти ҷомеаи худ гузоштаанд, даъват мекунад. Музокира дар усули TEDx,
барои ҳамаи иштирокчиёни CAYLA ба таври мустақим намоиш дода мешавад.
Урдӯгоҳҳои миллӣ ва минтақавӣ

(Алмато барои иштирокчиён аз Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Туркманистон; Душанбе барои иштирокчиён аз
Тоҷикистон)

Иштирокчиёни CAYLA барои ширкат дар урдӯгоҳҳои шабакавӣ барои мубодилаи таҷриба ва ба
роҳ мондани равобит байни иштирокчиёни барнома аз ноҳияҳо ва минтақаҳои мухталиф
даъват карда мешаванд. Дар урдӯгоҳҳои мазкур иштирокчиёни CAYLA метавонанд оиди
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таҷрибаи худ дар татбиқи лоиҳаҳои иҷтимоияшон мубодила намоянд, барои ҳамкорӣ
имкониятҳо пайдо кунанд ва шабакаҳои касбӣ ва иҷтимоиро берун аз ҳудуди ҷуғрофӣ таъсис
диҳанд.
Сафарҳои омӯзишӣ (стади-тур)

(Чорабинӣ барои иштирокчиёни ҳамаи кишварҳои барнома дастрас буда, оид ба ҷойи баргузории он баъдтар
маълумот дода мешавад)

Иштирокчиёни фаъоли CAYLA барои омӯзиши таҷриба ва мубодилаи донишу малакаҳои худ ба
дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ ба сафарҳои омӯзишӣ фиристода мешаванд. Аввалин сафари
омӯзишӣ дар яке аз кишварҳои Осиёи Марказӣ ва сафари дуюм дар минтақаи Авруосиё
гузаронида мешавад.
Имконияти таҷрибаомӯзӣ ва роҳбаладӣ

(Чорабинӣ барои иштирокчиёни ҳамаи кишварҳои барнома дастрас буда, оид ба ҷойи баргузории он баъдтар
маълумот дода мешавад)

Барои иштирокчиёни CAYLA имконияти роҳбаладӣ фароҳам оварда мешавад, ки ин барои ба роҳ
мондани муносибатҳои касбӣ миёни ҷавонони пешсаф ва мутахассисони сектори
ғайритиҷоратӣ мусоидат хоҳад кард. Инчунин, иштирокчиёни CAYLA имконият доранд, ки
муддати се моҳ дар ташкилоти ҷамъиятии маҳаллӣ таҷрибаомӯзӣ кунанд. Маълумоти бештар
дар онлайн платформаи таълимии CAYLA баъд аз интихоби иштирокчиён пешниҳод карда
мешавад.
Барномаи бурсия (стипендия)

(Чорабинӣ барои иштирокчиёни ҳамаи кишварҳои барнома дастрас буда, оид ба ҷойи баргузории он баъдтар
маълумот дода мешавад)

Хатмкунандагони CAYLA, ки нияти дар самти идораи давлатӣ ё ғайридавлатӣ таҳсил карданро
доранд, имкон пайдо мекунанд, ки бурсияро барои таҳсили худ ба маблағи то 2,500 доллари
амрикоӣ ба даст оранд. Барои ба даст овардани ин бурсия хатмкунандаи CAYLA бояд ба
барномаи зикршудаи донишгоҳи аккредитатсияшуда қабул шавад ва бояд исбот намояд, ки
баъди хатми донишгоҳ, дар бахши зикршуда фаъолият хоҳад кард.
Барномаи грантҳои хурд

(Чорабинӣ барои иштирокчиёни ҳамаи кишварҳои барнома дастрас буда, оид ба ҷойи баргузории он баъдтар
маълумот дода мешавад)

Хатмкунандагони CAYLA метавонанд барои дастгирии лоиҳаҳои рушд дар ҷомеаҳояшон барои
маблағгузории хурд дархост пешниҳод кунанд. Довталабони бомуваффақият ба ҳисоби миёна
то 3,000 доллари ИМА дастгирии молиявиро барои як лоиҳа хоҳанд гирифт. Огоҳиҳии расмӣ дар
бораи имконияти маблағгузорӣ аз ҷониби барнома алоҳида нашр мешавад. Дар солҳои
минбаъда Фонди Авруосиё барои маблағгузории иловагӣ барои васеъ намудани миқёси
лоиҳаҳои муваффақ, ки метавонанд дар ҷомеаи пешвоёни ҷавон саҳми назаррас дошта бошанд,
имконият фароҳам меорад.

4. Мӯҳлати пешниҳоди дархост барои иштирок
Бо эълони мазкур Фонди Авруосиё ҷавонони фаъолро барои иштирок дар CAYLA даъват
мекунад.

Хоҳишмандон бояд то санаи 5-уми май, соати 17:00 ба вақти Душанбе дархости мазкурро
пур намоянд.
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Раванди интихоби довталабон шаффоф буда, иштирокчиён дар асоси озмун интихоб карда
мешаванд.
Дархости онлайнӣ аз ҷониби довталаб бо маълумоти асосӣ (ному насаб, маълумот барои тамос,
инчунин маълумот оиди таҳсилоти шумо, таҷрибаи корӣ) ва ду тавсиянома бояд пура карда
шавад. Ҳамчунин, довталаб бояд қаблан ба суолҳои зерин посухҳоро омода намояд:
•

•

•
•

Барои чӣ шумо мехоҳед иштирокчии CAYLA бошед? Нақшаи дарозмуддати худро шарҳ
диҳед ва нависед, ки чӣ тавр CAYLA метавонад барои расидан ба ин ҳадафи шумо кӯмак
расонад? (на бештар аз 300 калима)
Ҷавонон дар ҷомеа ё кишвари шумо бо кадом мушкилот рӯ ба рӯ мешаванд, нақши шумо
дар ҳалли ин мушкилот чӣ гуна аст? Шумо кадом роҳҳои ҳалли ин мушкилотро дар оянда
мебинед? (на бештар аз 600 калима)
Нокомие, ки шумо дар зиндагӣ бо он рӯ ба рӯ шудаед ва сабақе, ки дар натиҷа аз худ
кардед, кадом аст? (на бештар аз 300 калима)
Бо дигар иштирокчиёни CAYLA оиди кадом таҷрибаи арзишманди худ қисмат карда
метавонед? (на бештар аз 300 калима)

Лутфан, резюме (хулосаи шарҳи ҳол ё корнома), посухҳо ба суолҳои мазкур ва ду
тавсияномаро омода намуда, баъдан ба пур кардани дархости онлайнӣ шурӯъ намоед, чун
шакли мазкур имкони нигоҳ доштан ва баъдан бозгаштан ба ҷавобҳои шуморо надорад.
5. Талаботи интихоб
Дар озмуни CAYLA бартарият ба онҳое дода мешавад, ки таҷрибаи иштирок дар фаъолиятҳои
ҷамъиятӣ, волонтерӣ ва лоиҳаҳо барои рушди ҷомеа доранд. Ҳамаи дархостҳо баррасӣ шуда,
иштирокчиён дар асоси талаботи зерин интихоб мешаванд:
•
•
•

•
•
•

Сину сол: 18 то 30 сола
Иқтидори баланди лидерӣ
Қобилияти ба таври дақиқ ва аниқ баён кардани мушкилоте, ки пешорӯи ҷавонон аст ва
шарҳи имконпазири роҳҳои ҳалли он
Дорои таҷрибаи ҷалби ҷавонон дар масъалаҳои ҷамъиятӣ
Хоҳиш ва майли омӯзиш оиди мусоидат намудан ба ташаббусҳои ҷавонон дар сатҳи
маҳаллӣ
Дорои таҷрибаи волонтерӣ ё хизматҳои ҷамъиятӣ, фаъолияти касбӣ ё тиҷоратӣ афзалият
мебахшанд

Ҳамаи дархостҳо бояд ба талаботи зикршуда ҷавобгӯ бошанд. Дар сурати зарурӣ Фонди
Авруосиё аз довталаб маълумоти бештарро тавассути дархости хаттӣ талаб хоҳад кард.
Рӯйхати ғолибон барои СAYLA санаи 25 майи соли 2020 эълон хоҳад шуд.

Барои дарёфти маълумоти бештар вобаста ба CAYLA тариқи почтаи электронӣ ба
CAYLAapply@eurasia.org ба мо нависед. Лутфан дар сархати мактуби худ ишора кунед: “CAYLA
Тоҷикистон” (CAYLA Таджикистан).
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