Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 22 iyul 1334 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı mübarizəyə dair
2019-2024-cü illər üçün Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən 2019-cu il ərzində görülmüş işlər
haqqında
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Narkotik
vasitələrin,
psixotrop
maddələrin və
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prekursorlarının
qanunsuz
dövriyyəsinə və
narkomanlığın
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Şura tərəfindən keçirilən 2019-cu il
birinci qrant müsabiqəsi çərçivəsində
“Narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və onların
prekursorlarının qanunsuz
dövriyyəsinə və narkomanlığa qarşı,
o cümlədən İnsan
İmmunçatışmazlığı
Virusu/Qazanılmış
İmmunçatışmazlığı Sindromu
(İİV/QİÇS) ilə mübarizəyə dair
təşəbbüslər” istiqaməti üzrə 23 QHT
layihəsinə 156 000 (yüz əlli altı min)
manat maliyyə ayrılıb. Layihələr
ölkənin 26 şəhər və rayonunu (Bakı,
Sumqayıt, Şirvan, Lənkəran, Quba,
Qusar, Sabirabad, Masallı,
Biləsuvar, Lerik, Astara, Sabirabad,
Salyan, Abşeron, Ucar, Xaçmaz,
Siyəzən, İsmayıllı, Şabran, Qazax,
Kürdəmir, Şamaxı, Cəlilabad,
Hacıqabul) əhatə edib. Layihələr
çərçivəsində 11 adda buklet, 2 adda
kitab çap edilib və 1 sosial çarx
hazırlanıb.

Tam icra
olunub

Qismən
icra
olunub

İcra
olunmayıb

Qismən
icra
olunubsa
və ya icra
olunmayıbsa bunun
səbəbləri

İcra olunan layihələr çərçivəsində
aşağıdakı işlər həyata keçirilib:
 Bakı, Şirvan, Lənkəran, Sumqayıt
şəhərlərində, Masallı, Biləsuvar və
Cəlilabad rayonlarında
“Narkomanlığın cəmiyyətə və insan
sağlamlığına ziyanı barədə”
məktəblilər arasında 10
maarifləndirici tədbir keçirilib.
Tədbirlərdə ümumilikdə 300
nəfərdən çox məktəbli iştirak edib.
 Lənkəran şəhərində və Lerik
rayonunda “Pis vərdişdən uzaq ol!”
və “Sağlam gənclik” mövzusunda
hər birində 50 nəfərin iştirakı ilə 2
dəyirmi masa keçirilib. İştirakçılara
“Narkomaniyanın zərərləri” adlı
bukletlər paylanılıb.
 Masallı, Astara və Biləsuvar
rayonlarında “Narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin və onların
prekursorlarının qanunsuz
dövriyyəsi” mövzusunda 3
maarifləndirici tədbir keçirilib.
 Bakı şəhəri, İsmayıllı və
Şamaxı rayonlarında gənclərə, orta
məktəb müəllimlərinə və polislərə
“Narkomaniyanın fəsadları”,
“Aludəçiliyin aradan qaldırılması”
mövzularında 4 maarifləndirici tədbir
keçirilib.Tədbirlərdə ümumilikdə
250 nəfər iştirak edib.Tədbir
iştirakçılarına layihə çərçivəsində
çap edilmiş “Narkomaniya, narkotik
maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə

qarşı milli və beynəlxalq-hüquqi
səviyyədə mübarizə” adlı kitablar
paylanılıb.
 Bakı şəhərində 13 cəzaçəkmə
müəssisəsində narkomaniyanın və
İİV/QİÇS xəstəliyinin zərərləri
haqqında maarifləndirici tədbirlər
keçirilib. Eyni zamanda İİV/QİÇS
xəstələri ilə fərdi görüşlər təşkil
olunub və onlara psixo-sosial
dəstək göstərilib.
 Lənkəran şəhəri, Biləsuvar,
Cəlilabad, Masallı, Astara
rayonlarında “Ağ ölümə qarşı birgə
mübarizə!”, “Zərərli vərdişlər və
ondan törənən fəsadlar",
“Gələcəyimizi qoruyaq!”,
“Narkomaniya və acınacaqlı həyat”
mövzusunda 5 tədbir keçirilib.
Tədbirlərdə ümumilikdə 250 nəfər
yeniyetmə və gənc iştirak
edib.Region məktəblərində “Sağlam
nəsil - Sağlam gələcək”,
“Narkomaniya əsrin bəlasıdır!”
başlıqlı guşələr yaradılıb.
Narkomanlığın cəmiyyətə və insan
sağlamlığına ziyanı barədə müxtəlif
saytlarda 16 məqalə yerləşdirilib.
 Siyəzən, Xaçmaz, Quba və
Qusar rayonlarında
“Narkomaniyanın fəsadları”,
“Sağlam həyat tərzinin vacibliyi”,
“Narkomaniyaya qarşı aparılan
mübarizənin vacibliyi” və
“Narkomaniyanın genofondumuza
vura biləcəyi zərərlər” mövzusunda
4 tədbir keçirilib.

 Şirvan şəhərində gənclər üçün
narkomaniya və AİDS-lə
mübarizəyə həsr olunmuş hər
birində 20 nəfərin iştirakı ilə 10
maarifləndirici tədbir təşkil edilib.
Tədbir iştirakçılarına narkomaniya
ilə mübarizəyə həsr olunmuş 1000
ədəd buklet paylanılıb.
 Bakı şəhərində “Narkomaniya və
onun zərərləri” mövzusunda 330
nəfər şagird və tələbənin iştirakı ilə
3 maarifləndirici tədbir keçirilib.
Tədbir zamanı iştirakçılara mövzu
ilə bağlı çap edilmiş bukletlər və
kitabçalar paylanılıb.
 Bakı şəhərində “Yüksək təsirə
məruz qalan hədəf qrupları
arasında İİV/QİÇS-lə bağlı zərərin
azaldılması” mövzusunda
maarifləndirici tədbir keçirilib.
Tədbirdə ümumilikdə 270 nəfər
iştirak edib.
 Bakı şəhərində “Narkomaniyaya
qarşı birləşək” adlı təşviqat aksiyası
keçirilib. Aksiya iştirakçılarına
xüsusi hazırlanmış köynəklər
paylanılıb.
 Bakı şəhərində “Narkomaniya və
QİÇS: onların insan orqanizminə və
həyatına təsiri” mövzusunda 7
maarifləndirici tədbir keçirilib.
Tədbirlərdə 455 nəfər tələbə və
şagird iştirak edib.
 Bakı şəhərində əhalinin həssas
qrupları arasında “Narkomaniya və
onun fəsadları" mövzusunda 4
maarifləndirici tədbir keçirilib.

Tədbirlərdə 100 nəfər tələbə və
şagird iştirak edib. İştirakçılara
mövzu ilə bağlı hazırlanmış
bukletlər paylanılıb.
 Bakı şəhəri, Abşeron və Siyəzən
rayonlarında 5 təhsil müəssisəsində
“Narkomaniya ilə mübarizə”
mövzusunda tədbirlər keçirilib.
Tədbirlərdə 350 nəfər şagird və
tələbə iştirak edib. İştirakçılara
mövzu ilə bağlı çap edilmiş bukletlər
paylanılıb və tədbirlərdə
fərqlənənlərə sertifikatlar təqdim
edilib.
 Hacıqabul rayonunda "Ağ ölümNarkomaniyaya qarşı mübarizə"
mövzusunda 4 seminar keçirilib.
Seminarların hər birində 50 nəfər
gənc və yeniyetmə iştirak edib.
Tədbir iştirakçılarına
narkomaniyanın fəsadları barədə
bukletlər paylanılıb.
 Bakı şəhərində "Narkotik vasitələrə
və psixotrop maddələrə olan
meyilliliyin müəyyənləşdirilməsi"
mövzusunda hər birində 60 nəfər
gəncin iştirak etdiyi 4 maarifləndirici
tədbir keçirilib.
 Xaçmaz və Qusar rayonlarında
"Narkomaniya ilə mübarizədə
müasir maarifləndirmə"
mövzusunda 2 tədbir keçirilib.
Tədbirlərin hər birində 100 nəfər
gənc iştirak edib. İştirakçılara
“Narkomaniya ilə mübarizə” adlı çap
edilmiş bukletlər paylanılıb.
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Müasir
informasiya
texnologiyalarının
imkanları nəzərə
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Mütəmadi

 Şirvan şəhəri, Hacıqabul və
Sabirabad rayonlarında “Sağlam
gənclik sağlam gələcək deməkdir”
mövzusunda 6 seminar keçirilib.
Seminarlarda ümumilikdə 270
nəfərdən çox gənc iştirak edib.
İştirakçılara məktəblilərin
sağlamlığının qorunması, habelə
onların zərərli vərdişlərdən
uzaqlaşdırılması ilə bağlı
məlumatlar verilib.
 Ucar, Salyan, Biləsuvar və Kürdəmir
rayonlarında 80 nəfərin iştirakı ilə 4
maarifləndirici tədbir keçirilib.
Tədbirlərdə əhalinin sağlamlığının
qorunması sahəsində həyata
keçirilən dövlət siyasəti, qüvvədə
olan beynəlxalq və milli
qanunvericilik aktları, dövlət
proqramları, onların icrası
çərçivəsində görülən işlər, habelə
pis vərdişlər (narkotikdən istifadə,
spirtli içkilərin qəbulu, siqaret
çəkmək və s), infeksion xəstəliklər
(vərəm, hepatit virusları, İİV/QİÇS,
cinsi yolla yoluxan xəstəliklər və s.)
və onların törətdiyi fəsadlarla bağlı
məlumatlar verilib.
 Siyəzən və Şabran rayonlarında
"Sağlam bədən, sağlam ruh, güclü
dövlət"- devizi altında hər birində 30
gəncin iştirak etdiyi 2 dəyirmi masa
təşkil edilib. İştirakçılara mövzu ilə
bağlı maarifləndirici bukletlər
paylanılıb.
 Qazax rayonunda yeniyetmə və
gənclərin zərərli vərdişlərdən uzaq
olması məqsədilə müxtəlif oyunlar

Tam icra
olunub

keçirilib. Belə ki, “Narkotiksiz
sağlam həyat” mövzusunda 120
nəfərin iştirak etdiyi mini futbol və
140 nəfərin iştirak etdiyi qol güləşi
yarışı təşkil edilib. Qalib
komandalara və gənclərə müxtəlif
hədiyyələr verilib.
 Bakı şəhərin və İsmayıllı rayonunda
yeniyetmə və gənclər arasında
“Narkomaniya ilə mübarizə, zərərli
vərdişlər və sağlam həyat tərzinin
təbliği” mövzusunda fərdi və qrup
görüşləri həyata keçirilib.
“Narkomaniya - könüllü olümdür”
mövzusunda rəsm müsabiqəsi təşkil
edilib. Qaliblərə sertifikatlar və
hədiyyələr təqdim edilib. Eyni
zamanda İsmayıllı rayonunun
Buynuz kəndində “Uşaq mini-futbol
meydançası” yaradılıb.
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Cəmiyyətdə
xüsusi nüfuzu ilə
seçilən ictimaiyyət
nümayəndələrinin
iştirakı ilə
narkomaniyadan
əziyyət çəkən
şəxslərin sağlam
sosial həyata
inteqrasiya
olunması ilə bağlı
onlara inam və
etimad motivlərini
nəzərdə tutan
müxtəlif məzmunlu
sosial layihələrin
həyata keçirilməsi

2019-2024

 Bakı, Gəncə şəhərlərində, Şəmkir,
Tovuz və Gədəbəy rayonlarında hər
birində 50 nəfərin iştirakı ilə sağlam
həyatın təbliği mövzusunda 5
maarifləndirici tədbir
keçirilib.Tədbirlərdə Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinin
deputatları Qənirə Paşayeva və
Sona Əliyeva da iştirak edərək,
gəncləri sağlam həyata, zərərli
vərdişlərdən qorunmağa səsləyib.
Mövzu ilə bağlı hazırlanmış sosial
çarx iştirakçılara nümayiş etdirilib.

Tam icra
olunub

