Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 23 iyun tarixli 213 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Gənclər arasında ailənin və
nikahın əhəmiyyəti, onun qorunması və möhkəmləndirilməsi məqsədilə erkən nikahın və qohumlar arasında nikahın mənfi nəticələrinə
dair maarifləndirmə” Qaydası üzrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası
tərəfindən 2020-ci il ərzində görülmüş işlər haqqında
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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 “Erkən nikah və qeyri-rəsmi nikahlarla
mübarizə üzrə maarifləndirmə işinin təşkili” və
“Ailə dəyərlərinin təbliği və gənc ailələrə
psixoloji yardımın göstərilməsi” istiqamətləri
üzrə 18 QHT layihəsinə 104900 (yüz dörd min
doqquz yüz) 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 15
layihənin icrası mümkün olmadığından bu
layihələr aztəminatlı ailələrə ərzaq, tibbigigiyenik vasitələr və digər növ yardımların
edilməsi istiqamətinə dəyişdirilib.
Qeyd olunan istiqamətlər üzrə layihələr
Bakı, Gəncə, Lənkəran şəhərləri, Xaçmaz,
Şabran, Bərdə, Ucar və Masallı rayonlarını
əhatə edib. İcra olunan layihələr çərçivəsində
aşağıdakı işlər həyata keçirilib:
Masallı rayonunun Çaxırlı
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kəndində erkən nikahla bağlı risk qrupuna daxil
olan 4 ailə üçün "Erkən nikah çarə deyil!"
mövzusunda fərdi maarifləndirmə tədbiri təşkil
edilib. Tədbirdə məktəbli qızlar və onların
valideynlərinə erkən nikahın fəsadları ilə bağlı
məsləhətlər
verilib.
Həmçinin
rayonun
Qızılağac, Bədəlan, Hişkədərə və Ərkivan
kəndlərində yaşayan, himayəsində məktəbli
qızlar olan 20 aztəminatlı ailəyə məktəbli
forması və məktəb ləvazimatları paylanılıb.
Qızları erkən nikahdan çəkindirmək və onların
təhsilə olan maraqlarını artırmaq üçün
maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Cənub
bölgəsində geniş oxucu kütləsinə malik olan
www.cenub.az saytı və feysbuq sosial
şəbəkəsində mövzu ilə bağlı mütəmadi olaraq
press-relizlər yayımlanıb.
Bərdə, Ucar, Şabran və Masallı
rayonlarında gənclər arasında “Erkən nikahlar
və qeyri-rəsmi evliliklər” - Milli ailə dəyərlərinin
təbliği mövzusunda onlayn konfrans keçirilib.
Konfransda erkən nikah və qeyri-rəsmi evliliyə
dair 200 respondent arasında sosioloji sorğu
aparılıb.
Bakı, Gəncə, Lənkəran şəhərləri,
Xaçmaz,
Bərdə
rayonlarında
ailədaxili
münaqişələrin aradan qaldırılmasına dəstək
vermək, düzgün ailə psixologiyası modulunu
problemli ailələrə aşılamaq və münaqişəli ailə
münasibətlərinin uşaqlara psixoloji cəhətdən
təhlükəli zərbə olduğunu çatdırmaq məqsədilə
ümumilikdə 533 nəfər üçün psixoloji
konsultasiyalar təşkil olunub.
Pandemiya şəraiti ilə əlaqədar dəyişdirilən
layihələr çərçivəsində aşağıdakı işlər həyata
keçirilib:
Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şirvan,
Lənkəran, Mingəçevir şəhərlərində, həmçinin
Neftçala, Sabirabad, Masallı, Zaqatala, Quba,
Xaçmaz və Şabran rayonlarında ümumilikdə
706 aztəminatlı ailəyə ərzaq və tibbi-gigiyenik
vasitələrdən ibarət yardımlar paylanılıb.

edilməsinə
yönləndirilmişdir.

Sumqayıt şəhərində yaşayan 7
aztəminatlı ailədən olan şagirdlərə distant
təhsildən faydalanmaları üçün noutbuklar
alınıb, 1 şagirdin isə 6 aylıq internet abunə
haqqı odənilib.
Gəncə, Şirvan, Lənkəran şəhərlərində,
Quba, Xaçmaz, Şabran, Neftçala və Masallı
rayonlarında pandemiyanın yaratdığı fəsadlar,
virusdan qorunma üsullarını özündə əks
etdirən ümumilikdə 2720 ədəd maarifləndirici
buklet hazırlanaraq əhalinin sıx olduğu
ərazilərdə paylanılıb.

