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” 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
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”

Tapşırığın,
tövsiyənin
bəndinin
nömrəsi

4.1.18.

Tapşırığın,
tövsiyənin
məzmunu

Narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin
və onların
prekursorlarının
qanunsuz
dövriyyəsinə və
narkomanlığın
yayılmasına qarşı
mübarizə sahəsində
əməkdaşlığın
gücləndirilməsi
məqsədilə aidiyyəti
qeyri-hökumət
təşkilatlarının, o
cümlədən digər
vətəndaş cəmiyyəti
institutlarının
sosial xarakterli
tədbirlərin icrasına
cəlb olunması

Tapşırığın,
tövsiyənin
icra
müddəti

2019-2024cü illər

İcranın gedişinə aid məlumat
(görülmüş işlər)

Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında
Qeyri-Hökumət
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası
2020-ci ildə Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə
qrant müsabiqəsi elan edib. Müsabiqə
nəticələrinə əsasən “Narkomaniya və
tütünə qarşı mübarizə ilə bağlı
maarifləndirmə
kampaniyalarının
keçirilməsi” istiqaməti üzrə 10 QHT
layihəsinə 57 500 (əlli yeddi min beş 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 9 layihənin
icrası mümkün olmadığından bu layihələr
aztəminatlı ailələrə ərzaq və tibbigigiyenik vasitələrdən ibarət yardımların
paylanılması istiqamətinə dəyişdirilib.

Tam
icra
olunub

Qismən
icra
olunub

Qismən
icra
olunub

İcra
olunmayıb

Qismən icra
olunubsa və ya icra
olunmayıbsa bunun
səbəbləri
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 layihələrin
həyata keçirilməsi
mümkün
olmadığından bu
layihələrin istiqamətləri
dəyişdirilərək
aztəminatlı ailələrə
ərzaq yardımlarının və
tibbi-gigiyenik
vasitələrin
paylanılmasına
yönləndirilmişdir.

4.4.35.

Müasir informasiya
texnologiyalarının
imkanları nəzərə
alınmaqla, sağlam
həyat tərzinin təbliği
və narkomanlığın
zərəri ilə bağlı sosial
maarifləndirmə işinin
daha da
genişləndirilməsi

Mütəmadi

Bakı şəhərində "Asılı
olma, azad ol" adlı maarifləndirmə tədbir
təşkil olunub. Tədbirdə yeniyetmə və
gənclərin zərərli vərdişlərə meyilliliyin
qarşısının
alınması
və
narkotik
maddələrin,
siqaretdən
istifadənin,
alkoqollu içkilərin insanın ruh və bədən
sağlamlığına vurduğu zərərləri barədə
məlumatlar verilib.
“Tütünsüz
həyat”
və
“Həyatımızda tütünə yox deyək” adlı
videoçarxlar
hazırlanıb
və
sosial
şəbəkələrdə
geniş
yayımlanıb.
Videoçarxlarda cəmiyyətimiz üçün ən
böyük
bəlalardan
biri
olan
narkomaniyanın, siqaretdən istifadənin
və alkoqollu içkilərə meyilliliyin uşaqlara
zərərləri nümayiş olunub.
Yeniyetmələrin müvafiq sahə
üzrə
maariflənməsi
məqsədilə
www.zvm.az adlı sayt yaradılıb. Saytda
“Sağlam yaşayıram”, Siqaretdən uzaq
dur!”, “Əvvəl özünü fikirləş, alkoqoldan
uzaq dur”, “Sağlam həyat üçün
narkotikdən uzaq dur” və digər
mövzularda geniş məlumatlar yer alıb.
“Siqaretdən uzaq dur” adlı kitab
hazırlanıb. Kitabda siqaretin zərərləri,
siqaretdən necə uzaq durmalı və onu
necə
tərgitməli
kimi
mövzulara
toxunulub.
Həmçinin,
tütün
məhsullarından istifadənin insanlara
zərərlərinə dair 500 ədəd maarifləndirici
buklet nəşr olunub.
Pandemiya
şəraiti
ilə
əlaqədar
dəyişdirilən
layihələr
çərçivəsində
aşağıdakı işlər həyata keçirilib:

Tam
icra
olunub

Bakı və Gəncə
şəhərləri, Şabran, Siyəzən, Astara,
Masallı, Cəlilabad, Göyçay, Ağsu, Ağdaş
və Ağdam rayonlarında ümumilikdə 459
aztəminatlı ailəyə ərzaq və tibbi-gigiyenik
vasitələrdən ibarət yardımlar paylanılıb.
Bakı şəhərində ”Evdə
qalın, sizin sağlamlığınız sizi tapacaq”
adlı
koronavirusa
qarşı
mübarizə
mövzusunda 1000 ədəd maarifləndirici
buklet hazırlanıb və əhalinin sıx olduğu
ərazilərdə paylanılıb.
4.4.36.

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-cü
illər

Azərbaycan
Respublikası
Nazirlər
Kabineti yanında Operativ Qərargahın
pandemiya ilə əlaqədar təlimatlarına
uyğun olaraq, kütləvi hal daşıyan
tədbirlərin
keçirilməsi
mümkün
olmadığından qeyd olunan bənd üzrə
fəaliyyət icra olunmamışdır.

İcra
olunmayıb

Azərbaycan
Respublikası Nazirlər
Kabineti yanında
Operativ Qərargahın
COVİD-19
pandemiyası ilə
əlaqədar təlimatlarına
uyğun olaraq, kütləvi
hal daşıyan tədbirləri
əhatə edən layihələrin
həyata keçirilməsi
mümkün
olmadığından bu bənd
icrası üzrə fəaliyyət
həyata keçirilməmişdir.

