Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 27 noyabr tarixli 2306 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Uşaqlara dair
Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2020-2025-ci illər üçün 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
2306 nömrəli
Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş
“Uşaqlara dair
Strategiyanın
həyata
keçirilməsi
üzrə 20202025-ci illər
üçün Fəaliyyət
Planı

Tapşırığın,
tövsiyənin
bəndinin
nömrəsi

5.3.10

Tapşırığın,
tövsiyənin
məzmunu

Erkən nikah və
qohumlar
arasında nikah
hallarının
qarşısının
alınması
sahəsində
tədbirlərin
gücləndirilməsi
və
maarifləndirmə
işinin təşkili

Tapşırığın,
tövsiyənin
icra
müddəti

İcranın gedişinə aid məlumat (görülmüş
işlər)

Tam
icra
olunub

Qismən
icra
olunub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurası 2020-ci ildə 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” istiqaməti
üzrə 13 QHT layihəsinə 75900 (yetmiş beş
min doqquz yüz) manat maliyyə ayrılıb.
mütəmadi

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 11 layihənin
icrası mümkün olmadığından bu layihələr
aztəminatlı ailələrə ərzaq, tibbi-gigiyenik
vasitələr və digər növ yardımların edilməsi
istiqamətinə dəyişdirilib.
“Erkən nikah və qeyri-rəsmi nikahlarla
mübarizə üzrə maarifləndirmə işinin təşkili”
istiqaməti üzrə layihələr Bərdə, Ucar,
Şabran, Masallı rayonlarını əhatə edib. İcra
olunan layihələr çərçivəsində aşağıdakı
işlər həyata keçirilib:
Masallı rayonunun Çaxırlı

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
ərzaq, tibbigigiyenik vasitələr
və digər növ
yardımların
edilməsinə
yönləndirilmişdir

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
onlarla 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.

5.3.19

Çətin həyat
şəraitində olan
uşaqlarla bağlı
layihələrin
qeyri-dövlət
sektoru
tərəfindən
həyata
keçirilməsinin
təşviqi

2020-2025ci illər

Şuranın 2020-ci ildə Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə birgə
keçirdiyi qrant müsabiqəsi çərçivəsində
“Həssas qrupdan olan qadınların və
uşaqların hüquqi, psixoloji və sosial
cəhətdən dəstəklənməsi”, “Baxımsız və
küçə həyatı yaşayan uşaqların sosial
reabilitasiyasına
dair
təşəbbüslər”
istiqamətləri üzrə 4 QHT layihəsinə 21000
(iyirmi bir min) manat maliyyə ayrılıb.
Azərbaycan
Respublikası
Nazirlər
Kabineti yanında Operativ Qərargahın
COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar
təlimatlarına uyğun olaraq, kütləvi hal
daşıyan tədbirləri əhatə edən 3 layihənin
icrası mümkün olmadığından bu layihələr

Qismən
icra
olunub

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, tibbigigiyenik vasitələr
və digər növ
yardımların
edilməsinə
yönləndirilmişdir

müvafiq istiqamətdə dəyişdirilib.
“Baxımsız və küçə həyatı yaşayan
uşaqların sosial reabilitasiyasına dair
təşəbbüslər” istiqaməti üzrə aşağdakı işlər
həyata keçirilib:
Bakı şəhərində yerləşən “Ümid
yeri” uşaq sığınacağında yaşayan uşaq və
yeniyetmələrdən ibarət mahnı və rəqs
ansamblı yaradılıb. Layihənin sonunda
sığınacaq sakinləri üçün milli və dünya
xalqlarının mahnılarından,
rəqslərindən
ibarət ansamblın konserti təşkil olunub.
Pandemiya
şəraiti
ilə
əlaqədar
dəyişdirilən
layihələr
çərçivəsində
aşağıdakı işlər həyata keçirilib:
Zaqatala və Biləsuvar rayonunda
ümumilikdə 52 aztəminatlı ailəyə ərzaq və
tibbi-gigiyenik vasitələrdən ibarət yardımlar
paylanılıb.
10 aztəminatlı ailədən olan uşaqlar
üçün məktəbli formaları və ləvazimatları
paylanılıb.

5.4.10.

Yeniyetmələrin
intellektual
inkişafını
stimullaşdıran
və təşviq edən
layihələrin
həyata
keçirilməsi və
dəstəklənməsi

2020-2025ci illər

Qazax rayonunda yeniyetmələr və
gənclərin iştirakı ilə “Könüllü Kuboku” adlı
intellektual yarış təşkil olunub. Yarış “breyn
rinq” formatında keçirilib. Yarışda qalib
olan
komandalar
diplomlarla
təltif
olunublar.
Ağstafa və Ağcabədi rayonlarında
fəaliyyət
göstərən
uşaq
incəsənət
məktəbləri
və
musiqi
məktəblərinin
şagirdlərinin iştirakı ilə "Notların Möcüzəsi"
adlı
onlayn
müsabiqə
keçirilib.
Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd
Azərbaycan bəstəkarlarının və onların
klassik əsərlərinin sosial şəbəkələrdə təbliğ
edilməsi, klassik əsərlərin uşaq və
yeniyetmələr tərəfindən ifa edilərək
mənimsənilməsi olub. Müsabiqədə qalib
gələn gənclər təşəkkürnamələr ilə təltif

Tam
icra
olunub

edilib.
Bakı şəhərində sağlamlıq imkanları
məhdud
yeniyetmə
və
gənclərin
maarifləndirilməsi istiqamətində kompüter
kursları təşkil olunub. Həmçinin gənclər
üçün “Kompüter anlayışları” adlı kitabça
nəşr edilib. Kitabçada ilkin kompüter
anlayışları haqqında məlumatlar yer alıb.

