Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 09 oktyabr 2017-ci il tarixli 3287 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında qeyri-rəsmi məşğulluğun qarşısının alınmasına dair Tədbirlər Planı” üzrə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən 2018-ci ildə görülmüş işlərə dair
MƏLUMAT
Şura tərəfindən 2018-ci il ərzində keçirilən qrant müsabiqələri çərçivəsində “Əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi əsaslarının
təbliği və qeyri-rəsmi məşğulluğun qarşısının alınması istiqamətində təşəbbüslər” istiqaməti üzrə 8 qeyri-hökumət təşkilatının layihə
təkliflərinə ümumilikdə 60.000 (altmış min) manat vəsait ayrılmışdır.
Layihələr ölkənin 10 şəhər və rayonunu (Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Tərtər, Lənkəran, Zaqatala, İsmayıllı, Şamaxı, Quba və Xaçmaz)
əhatə etmişdir.
İcra olunmuş layihələr haqqında məlumatı təqdim edirik:

№ QHT-nin adı

1

2

Layihənin adı

Vətəndaşların
Əmək
Hüquqlarını
Müdafiə
Liqası İctimai
Birliyi

Hüquqi və fiziki
şəxslərin əmək
münasibətlərinin
rəsmiləşdirilməsi
sahəsində bilik
və bacarıqlarının
artırılması
məqsədilə
maarifləndirici
tədbirlərin təşkili

Bələdiyyələrin
İnkişafına
Yardım İctimai
Birliyi

Bakı şəhəri
Binəqədi, Nəsimi
və Yasamal
rayonlarında
gənclərin işsizlik
vəziyyətinin
öyrənilməsinə
dair alternativ
monitorinqin

İcra
dövrü

01 may31
oktyabr

01 aprel01 iyul

İcra
olunduğu
ərazi

Görülmüş işlər

Büdcəsi
(manat
la)

Bakı şəhəri

Layihənin icrası nəticəsində 6 adda yaddaş kitabçası hazırlanmış
və maraqlı tərəflərə paylanmışdır. Azərbaycan Respublikasında
qeyri-rəsmi məşğulluğun qarşısının alınmasına dair tədbirlər
planı”nın 5-ci bölməsinin (“Qeyri-rəsmi məşğulluğa qarşı
məlumatlandırma və təbliğat işlərinin təşkili”) icra vəziyyətinə dair
hazırlanmış mövqe sənədində göstərilən sahədə görülən işlərə
dair məlumatlar ümumiləşdirilmiş və icraçı dövlət orqanlarının
fəaliyyəti qiymətləndirilmişdir. Sənəd müvafiq dövlət orqanlarına
təqdim edilmişdir.

8 000

Bakı şəhəri

Bakı şəhərinin 3 rayonunda (Binəqədi, Nəsimi və Yasamal
rayonları) gənclər arasındakı işsizlik səviyyəsinin hazırkı
vəziyyətinə dair alternativ monitorinq həyata keçirilmişdir.
Layihənin sonunda hazırlanan hesabat nəticəsində gənclərin
işsizlik probleminin həllinə yönəlmiş alternativlər müəyyən
olunmuşdur.

9 000

keçirilməsi

“Müvəkkil
Hüquq
Mərkəzi”
İctimai Birliyi

Qeyri-leqal
məşğulluğun
qarşısının
alınması və
işçilərin əmək
hüquqlarının
müdafiəsi ilə
bağlı
maarifləndirici
tədbirlərin təşkili

4

Sosial və
İqtisadi
İnkişafın
Tərəfdaşları
İctimai Birliyi

Əmək
münasibətlərinin
rəsmiləşdirilməsi
və işçilərin sosial
müdafiəsinin
gücləndirilməsin
ə dair
maarifləndirici
tədbirlərin təşkili

5

Azərbaycan
Respublikasın
da Memarlıq,
İnşaat Elminə
və Tədrisin
İnkişafına
Yardım
Xeyriyyə
Fondu

İnşaat
sektorunda
qeyri-rəsmi
məşğulluğun
qarşısının
alınmasına
xidmət edən
maarifləndirmə
tədbirlərin təşkili

6

Sahibkar
Qadınlar
İctimai Birliyi

Qeyri-rəsmi
işləyən imkansız
qadınların əmək
münasibətlərinin
rəsmiləşdirilməsi

3

20 aprel20
sentyabr

Bakı və
Lənkəran
şəhərləri,
Tərtər və
Zaqatala
rayonları

01 may01
sentyabr

Bakı şəhəri

20 aprel20
avqust

Bakı və
Sumqayıt
şəhərləri

01 may01
oktyabr

Bakı, Gəncə
və Lənkəran
şəhərləri

Qeyd olunan layihə zamanı həyata keçirilmiş fəaliyyətlər
çərçivəsində qeyri-leqal məşğulluğun mənfi aspektləri və
fəsadları, eləcə də onun qarşısının alınmasının mümkün yollarına
dair təlimlər təşkil edilmişdir. Bundan əlavə, buklet, televiziya
verilişləri, elektron KİV-lərdəki məqalələr və sosial şəbəkələr
vasitəsilə əhali arasında müvafiq mövzularda təbliğatın aparılması
da təmin olunmuşdur.
Layihə çərçivəsində birbaşa 120, dolayısı isə 450 nəfər əmək
münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi, eləcə də əmək fəaliyyətilə
məşğul olan şəxslərin sosial müdafiəsinin təmin olunmasının
mövcud alətləri və mexanizmləri barədə maarifləndirici tədbirlərdə
iştirak etmişdir. Həyata keçirilmiş tədbirlərdə işəgötürən–işçi
münasibətlərinin
rəsmiləşdirilməsi,
əmək
münasibətləri
iştirakçılarının əmək hüquqlarının və təminatlarının effektiv
müdafiəsinin təmin olunması və bu sahədə dövlət orqanları və
vətəndaşlar arasında fəaliyyətlərin koordinasiyasının əhəmiyyəti
barədə iştirakçılara geniş məlumat verilmişdir.
İnşaat sektorunda qeyri-rəsmi əmək münasibətlərinin qarşısını
almaq məqsədilə təşkil olunmuş “Qeyri-rəsmi məşğulluğa yox
deyək!” aksiyası çərçivəsində tikinti meydançalarının birində
müvafiq mövzulu məlumatlandırıcı plakatlar yapışdırılmışdır.
Tikinti şirkətlərinin 160 nümayəndəsinin, eləcə də Azərbaycan
Memarlıq və İnşaat Universiterinin gələcəkdə potensial olaraq
özünü inşaat sektorunda görən sonuncu kurs magistr tələbələrinin
qeyri-rəsmi məşğulluğun aradan qaldırılmasının əhəmiyyəti ilə
bağlı biliklərinin artırılması məqsədilə əlaqəli mövzularda tədbirlər
təşkil edilmişdir.
Bakı, Gəncə və Lənkəran şəhərlərində keçirilən tədbirlərdə
təcrübəli
sahibkarlar
iştirak
edərək
qadınların
əmək
münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı öz təcrübə və biliklərini
iştirakçılarla bölüşmüşdürlər. İştirakçıların 45%-i qeyri-leqal
fəaliyyət göstərən sahibkar xanımlar idi və tədbirlərin nəticəsi

7 000

7 000

7 000

7 000

nə dair
maarifləndirmə
işinin aparılması
və praktik hüquqi
dəstəyin
verilməsi

7

8

İqtisadi və
Sosial İnkişaf
Mərkəzi
İctimai Birliyi

Qeyri-rəsmi
məşğulluqla
mübarizənin
sosial-iqtisadi
əsası kimi
pensiya
sisteminə dair
beynəlxalq
təcrübənin təbliği

“Beynəlxalq
İnsan
Hüquqları
Cəmiyyəti
Azərbaycan
Milli Bölməsi”
İctimai Birliyi

Əmək
münasibətlərinin
rəsmiləşdirilməsi
nin əsaslarının
təbliği, əmək
müqaviləsi və
elektron xidmət
barədə
vətəndaşların
maarifləndirilməs
i

01 may01
noyabr

09 iyul09
noyabr

Bakı şəhəri və
İsmayıllı
rayonu

Bakı şəhəri,
Şamaxı, Quba
və Xaçmaz

olaraq onlar, leqal fəaliyyət göstərməyə qərar vermişdirlər.
Sahibkar xanımların bir qismi isə fəaliyyətlərinə VÖEN alaraq
davam etmək qərarına gəlmişdir. Layihədən ümumilikdə 190
nəfər qeyri-leqal fəaliyyət göstərən sahibkar xanım faydalanmış,
90 nəfər qeyri-leqal fəaliyyət göstərən sahibkar xanım leqal
fəaliyyət göstərməyə qərar vermiş, 25 nəfər sahibkar xanıma isə
VÖEN almaq üçün sənədlərin hazırlanmasında yardım edilmişdir.
Layihə çərçivəsində pensiya sisteminin qeyri-rəsmi məğulluqla
mübarizədə roluna dair araşdırmalar aparılmış, həmçinin maraq
qrupları ilə fikir mübadiləsi həyata keçirilmişdir. Tədqiqatın
nəticəsində təşkilat belə bir nəticəyə
gəldi ki, son illər
Azərbaycanda aparılan pensiya islahatları əmək bazarı və sosial
təminat mexanizmləri arasında korelyasiyanı gücləndirsə də, bu
istiqamətdə müəyyən çatışmazlıqlar qalmaqdadır və qeyri-formal
əmək bazarı ilə mübarizə tədbirlərinin kompleksliyinin təmin
edilməsi məqsədilə pensiya qanunvericiliyinin təşviqedici
funksiyası daha da artırılmalıdır. Hazırlanan təkliflər paketi
aidiyyəti qurumlara çatdırılmışdır.
Layihə çərçivəsində əmək münasibətləri və əmək müqaviləsi
barədə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələr
əhali və işəgötürənlər arasında təbliğ edilmişdir. Vətəndaşlar
əmək hüquqlarının qorunması, hüquqların pozulmasına və
qanunvericiliyə zidd hərəkətlərə görə qanunvericilikdə nəzərdə
tutulan cərimə və sanksiyalar, əmək qanunvericiliyində edilmiş
dəyişikliklər, əmək müqaviləsi bildirişinin elektron informasiya
sistemində istifadəsinə dair ətraflı məlumat əldə etmək imkanını
qazanmışdırlar.

8 000

7 000

