Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 noyabr tarixli 2307 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında
məişət zorakılığı ilə mübarizəyə dair 2020-2023-cü illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” üzrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən 2020-ci il ərzində görülmüş işlər haqqında
MƏLUMAT

Sıra
№si

1.

Sənədin (fərman,
sərəncam,
tapşırıq və
tövsiyə) adı,
tarixi, nömrəsi

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
2020-ci il 27
noyabr tarixli 2307
nömrəli Sərəncamı
ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan
Respublikasında
məişət zorakılığı ilə
mübarizəyə dair
2020-2023-cü illər
üçün Milli Fəaliyyət
Planı”

Tapşırığın,
tövsiyənin
bəndinin
nömrəsi

12.3.1.

Tapşırığın,
tövsiyənin
məzmunu

Məişət
zorakılığının
qarşısının
alınması və
onunla
mübarizə
sahəsində
fəaliyyət
göstərən qeyrihökumət
təşkilatlarının
işinin
dəstəklənməsi

Tapşırığın,
tövsiyənin
icra
müddəti

İcranın gedişinə aid məlumat (görülmüş işlər)

Mütəmadi

Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurası 2020-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsi ilə birgə qrant müsabiqəsi
elan edib. Müsabiqə nəticələrinə əsasən “Məişət
zorakılığı və ondan müdafiə mexanizmləri
haqqında vətəndaşların
maarifləndirilməsi”
istiqaməti üzrə 9 QHT layihəsinə 51000 (əlli bir
min) manat maliyyə ayrılıb.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
yanında
Operativ
Qərargahın
COVİD-19
pandemiyası ilə əlaqədar təlimatlarına uyğun
olaraq, kütləvi hal daşıyan tədbirləri (təlim,
dəyirmi masa, seminar və s.) əhatə edən 4
layihənin icrası mümkün olmadığından bu
layihələr aztəminatlı ailələrə ərzaq, tibbigigiyenik vasitələr və digər növ yardımların
edilməsi istiqamətinə dəyişdirilib.
“Məişət zorakılığı və ondan müdafiə
mexanizmləri
haqqında
vətəndaşların
maarifləndirilməsi” istiqaməti üzrə layihələr Bakı,
Sumqayıt şəhərləri və Saatlı rayonunu əhatə
edib. İcra olunan layihələr çərçivəsində
aşağıdakı işlər həyata keçirilib:
“Ailədaxili
şiddət
övladlarınızın
gələcəyini zədələyir, övladlarınızı qurbana
çevirməyin!” adlı sosial çarx hazırlanıb. Sosial
çarxın hazırlanmasında əsas məqsəd ailədaxili
münaqişələrin aradan qaldırılması, valideynlərə
müntəzəm münaqişələrin onların övladlarının
psixologiyasına necə mənfi təsir göstərə
biləcəyini aşılamaqdır.

Tam
icra
olunub

Qismən
icra
olunub

Tam icra
olunub

İcra
olunmayıb

Qismən icra
olunubsa və ya icra
olunmayıbsa
bunun səbəbləri

“Məişət zorakılığı ilə mübarizədə ictimai
fəallığın artırılması” mövzusunda sosial çarx
hazırlanıb. Sosial çarx məişət zorakılığının
fərdlərə, xüsusilə azyaşlı uşaqlara vurduğu
psixoloji zərbənin qarşısının alınması məqsədi
ilə hazırlanıb.
"Sağlam ailə, sağlam dünya" adlı
kitabça hazırlanaraq Sumqayıt şəhərində əhali
arasında
paylanılıb.
Kitabçada
məişət
zorakılığının azaldılması, psixoloji durumun
yaxşılaşdırılması, iş yerini itirmiş xanımlara ev
şəraitində onlayn işlərin həyata keçirilməsi və
digər mövzularda məlumatlar yer alıb.
Tovuz rayonunda "Məişət zorakılığı
pandemiya dövrünün ən aktual problemidir" adlı
1800 ədəd maarifləndirici buklet çap olunaraq
əhalinin sıx olduğu ərazilərdə paylanılıb.
Bakı, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərində,
Qəbələ və Bərdə rayonlarında pandemiyanın
səbəb olduğu işsizlik, ailə-məişət münasibətləri,
insanların
sosial
psixoloji
problemlərinin
öyrənilməsi istiqamətində ümumilikdə 400
respondent arasında sorğu keçirilib.
Pandemiya şəraiti ilə əlaqədar dəyişdirilən
layihələr çərivəsində aşağıdakı işlər həyata
keçirilib:
Bakı, Sumqayıt şəhərlərində və Tovuz
royununda ümumilikdə 252 aztəminatlı ailəyə
ərzaq və tibbi-gigiyenik vasitələrdən ibarət
yardımlar paylanılıb.

