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Xüsusilə həssas vəziyyətdə olan 

uşaq və gənclərin hüquqlarını 

müdafiə etmək məqsədilə iyun 

ayının 13-də UNICEF-in və Avropa 

İttifaqının təqdim etdiyi, və Avro-

pa İttifaqının 3,2 milyon avro 

məbləğində vəsait ayırdığı yeni 

tərəfdaşlıq təşəbbüsü növbəti üç 

il ərzində səhiyyə, qidalanma, 

uşaqların erkən inkişafı (UEİ), 

inklüziv təhsil, uşaqların müda-

fiəsi və gənclərin inkişafı sa-

hələrində icma və ailə-əsaslı inte-

qrasiya olunmuş sosial xid-

mətlərin əlçatanlığını təmin etmək 

üçün nəzərdə tutulur. 

Xəbərin davamı üçün 2-cı 

səhifəyə baxa bilərsiniz 
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Avropa İttifaqı və UNICEF-in Azərbaycandakı Nümayəndəliyi həssas vəziyyətdə olan uşaq və gənclərin 

hüquqlarını müdafiə etmək məqsədi daşıyan 3,3 milyon Avro dəyərində birgə layihəni təqdim edib 

 
Xüsusilə həssas vəziyyətdə olan uşaq və gənclərin 

hüquqlarını müdafiə etmək məqsədilə iyun ayının 13-də 

UNICEF-in və Avropa İttifaqının təqdim etdiyi, və Avropa 

İttifaqının 3,2 milyon avro məbləğində vəsait ayırdığı yeni 

tərəfdaşlıq təşəbbüsü növbəti üç il ərzində səhiyyə, 

qidalanma, uşaqların erkən inkişafı (UEİ), inklüziv təhsil, 

uşaqların müdafiəsi və gənclərin inkişafı sahələrində icma 

və ailə-əsaslı inteqrasiya olunmuş sosial xidmətlərin 

əlçatanlığını təmin etmək üçün nəzərdə tutulur. 

Bu təşəbbüs uşaqlar üçün nəzərdə tutulan proqramların 

milli inkişaf prioritetlərinə uyğun işlənib hazırlanması və 

həyata keçirilməsi işini dəstəkləmək məqsədilə vətəndaş 

cəmiyyəti və qeyri-hökumət təşkilatlarının rolunun 

gücləndirilməsinə xüsusi diqqət ayrılır.  

Bakı şəhəri 151 nömrəli tam orta məktəbdə 

Azərbaycanın Uşaq Paralimpiya Komitəsini təmsil edən 

əlilliyi olan gənc idmançıların iştirakı ilə keçirilmiş xüsusi 

təqdimat mərasimində nitq söyləmiş Avropa İttifaqının 

Avropa Qonşuluq Siyasəti və Genişlənmə Danışıqları üzrə 

komissarı Yohannes Han çıxışı zamanı yeniyetmələrə 

müraciət edərək qeyd edib ki, sizlərə baxarkən mən 

maraqlarınıza uyğun işi davam etdirmək və hər birinizə 

daha çox imkan yaratmaq üçün hədsiz enerji alıram. 

Öz növbəsində UNICEF-in Azərbaycandakı 

nümayəndəliyinin rəhbəri Edvard Karvardin yeni tərəfdaşlıq 

təşəbbüsünü alqışlayaraq bunları deyib: “Son zamanlar 

Azərbaycanda müşahidə olunan hərtərəfli sosial-iqtisadi 

irəliləyişlərdən bütün uşaqların və gənclərin faydalanmasını 

təmin etmək baxımından UNICEF və Avropa İttifaqı ortaq bir 

fikirə malikdir. Yeni tərəfdaşlıq çərçivəsində məqsədimiz 

uşaqların erkən inkişafı proqramlarından gənclərin inkişafı 

təşəbbüslərinədək sahələri əhatə edən keyfiyyətli xidmətləri, 

habelə əlilliyi olan uşaqlar üçün imkanların artırılmasını 

nəzərdə tutan inteqrasiyalı sosial xidmətləri daha çox 

uşağın, gəncin və ailənin faydalanması üçün icma daxilinə 

gətirməkdən ibarətdir. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulan 

proqramların yerli səviyyədə həyata keçirilməsinə vətəndaş 

cəmiyyəti və qeyri-hökumət təşkilatlarından ibarət sektorun 

verdiyi töhflərin əhəmiyyətini nəzərə alaraq tərəfdaşlığımızın 

əsas istiqaməti bu sektorun potensialına sərmayə 

qoymaqdır.” 

Yeni tərəfdaşlıq müxtəlif sektorlar üzrə milli standartların 

yaradılmasına, QHT-lərin və icma əsaslı təşkilatların 

texniki və idarəçilik potensiallarının gücləndirilməsinə, 

habelə milli və yerli səviyyələrdə böyük təsir gücünə malik 

rentabelli xidmətlərin və proqramların QHT/VCT icmasını 

cəlb etməklə modelləşdirilməsinə töhfə verəcək.  

Eyni zamanda, bu təşəbbüs həssas vəziyyətdə olan 

uşaqlara geniş çeşiddə dəstəyin ölkə miqyasında 

göstərilməsi istiqamətində dövlət və özəl sektorunun 

qurumları ilə yanaşı işləyəcək dəyərli və etibarlı “üçüncü 

sektor” qismində QHT/VCT icmasının mövqeyinin 

gücləndirilməsinə də şərait yaradacaq. 

Növbəti üç il ərzində həyata keçiriləcək tərəfdaşlıq 

çərçivəsində nəzərdə tutulan nəticələr bunlardır:  

 

• Əlilliyi olan uşaqlar da daxil olmaqla qızlar və oğlanların 

keyfiyyətli, inteqrasiyalı və inklüziv UEİ proqramlarına, o 

cümlədən səhiyyə, qidalanma, müdafiə, erkən təhsil və 

onların tərbiyə və inkişaf ehtiyaclarını ödəyən valideynlərin 

maarifləndirilməsi xidmətlərinə çıxış imkanlarının 

artırılması;  

• Xüsusilə həssas vəziyyətdə olan uşaqların keyfiyyətli, 

inteqrasiyalı, inklüziv, uşaq yönümlü, icma əsaslı sosial 

xidmətlərə və uşaq müdafiəsi sistemlərinə çıxış 

imkanlarının inteqrasiyalı sosial xidmətlər sisteminin 

inkişafı çərçivəsində təmin edilməsi; 

• Gənclərin onlar üçün münasib inteqrasiyalı xidmətlərə, o 

cümlədən həyat bacarıqları üzrə təlimlərə, psixoloji və 

hüquqi məsələlər üzrə məsləhətlərə, peşə oriyentasiyası 

və karyera inkişafı xidmətlərinə, inkişaf strategiyaları və 

alətlərinin tətbiqi mexanizmlərinə, daha ixtisaslı dəstək 

tələb olunduqda, mütəxəssislərə istiqamətləndirmə 

prosedurlarına çıxış imkanlarının milli standartlara cavab 

verən, həmçinin gender bərabərliyini və sosial inklüziyanı 

təşviq edən rayon səviyyəli gənclər müəssisələrinin ölkə 

üzrə sistemi vasitəsilə artırılması. 
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İyun ayının 1-də Uşaqların Milli Müdafiəsi Gününü qeyd 

etmək üçün UNICEF-in dəstəyilə Ailə, Qadın və Uşaq 

Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Heydər Əliyev Fondu, 

Azərbaycan Dəmir Yolları QSC və Gəncə şəhər İcra 

Hakimiyyəti əhalinin müxtəlif təbəqələrindən olan uşaqların 

xüsusi qatarla paytaxt Bakıdan Gəncə şəhərinə səyahətini 

təşkil edib. “Sürətlə və İnamla Gələcəyə” adlı tədbir eyni 

zamanda “Uşaq hüquqları haqqında” Konvensiyanın qəbul 

edilməsinin 30 illiyinə həsr olunub.  

Məcburi köçkün, əlilliyi olan və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqlar da daxil olmaqla ümumilikdə 60 uşaq 

qatarda keçirilmiş bir sıra tədbirlərdə, o cümlədən uşaq 

hüquqları və görüləcək işlərin prioritetləri ilə bağlı 

müzakirələrdə iştirak edib. Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət 

Filarmoniyasında Bakı və Gəncə şəhərləri də daxil olmaqla 

müxtəlif rayonlardan olan uşaqların iştirakı ilə keçirilmiş 

xüsusi konsert səfərin əsas hissəsini təşkil edib. 

Uşaqların Milli Müdafiəsi Günündə xüsusi qatarla 

səyahəti ictimai diqqəti uşaq hüquqlarına yönəlt-

məyə kömək edir  

UNICEF və “Nargis” jurnalı Azərbaycanda uşaq 

hüquqlarını təşviq etmək məqsədilə bir araya gəlir 

Dəbli nəşr olan “Nargis” jurnalı iyun sayını uşaq 

hüquqlarına və UNICEF-in Azərbaycandakı fəaliyyətinə 

həsr edib.  

Jurnalda UNICEF-in son 25 il ərzində Azərbaycanda 

həyata keçirdiyi müxtəlif tədbirlər barədə məlumatlarla 

yanaşı təşkilatın Xoşməramlı səfirləri, o cümlədən model 

Həlimə Adən, türk kino ulduzu Türkan Şoray və Cənubi 

Afrikalı dizayner Qavin Raca ilə müsahibələr yer alıb. 

Bu tərəfdaşlığın rəsmi 

təqdimatı iyun ayının 27-də 

“Nargis” Fondu və “Nargis” 

jurnalı tərəfindən birgə 

təşkil olunmuş xüsusi 

tədbirdə - Azərbaycan 

qadınlarına həsr olunmuş 

fotosərgidə həyata keçirilib. 

Bakı Müasir İncəsənət 

Muzeyində keçirilmiş 

tədbirdə qadınların gündəlik 

həyatanı əks etdirən 

fotoşəkillər sərgilənib və 

qadınların səlahiyyətlərinin 

artırılması xüsusilə qeyd olunub. Həmin fotoşəkillər 

Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yeddi qadın fotoqraf 

tərəfindən çəkilib. 

Uşaqların erkən inkişafında ataların rolu 
Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən valideynlik ayının 
diqqət mərkəzində idi 

Uşaqların erkən inkişafının vacibliyinə diqqət yetirən 

UNICEF-in ilk Qlobal Valideynlik Ayı iyun ayına təsadüf 

edib. UNICEF uşaqların erkən inkişafında ataların üzərinə 

düşən vacib vəzifəni işıqlandırmaq məqsədilə sosial media 

kampaniyası - #AtabalaChallenge keçirib. Bu kampaniya 

çərçivəsində bəzi tanınmış şəxslər sosial mediada özlərinin 

atalıqla bağlı şəxsi hekayələrini paylaşıb, digər ataları 

uşaqlarının erkən inkişafında iştiraka və ataların bu inkişafa 

necə kömək edə biləcəkləri barədə danışmağa təşviq edib. 

Təhsil eksperti və iş adamı Ceyhun Cabbarov, idmançı 

Pərviz Abdullayev, teleaparıcı Murad Dadaşov və fotoqraf 

Cəmil Mirzəyev həm “Facebook”, həm də “Instagram”-da 

keçirilmiş kampaniyada iştirak edib. 
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Bir çox foto və hekayələr Facebook istifadəçiləri tərəfindən 

paylaşılıb  
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Gənclər Uşaqların Milli Müdafiəsi Gününü qeyd etmək üçün  

Gəncəyə yol düşürlər 



 

4 1 

 

may—avqust 2019 

CARÇINEWS—Sayı 8 

Statistika sahəsinin ekspertləri UNICEF-in dəstəyilə 

keçirilmiş coxölçülü yoxsulluq məsələləri üzrə təlim-

dən faydalanır 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin iki 

əməkdaşı iyul ayında UNICEF-in İtaliyadakı Tədqiqat İnstitutu 

tərəfindən təşkil olunmuş Çoxölçülü Uşaq Yoxsulluğu üzrə təlim 

proqramında iştirak edib.  

Üçgünlük təlim zamanı iştirakçılar uşaq yoxsulluğunun 

qiymətləndirilməsi metodları barədə biliklər əldə edərək bu cür 

yoxsulluq səviyyəsinin ölçülməsi üçün müvafiq indikatorları 

işləyib hazırlamaq məqsədilə milli statistik rəqəmləri tətbiq etmək 

imkanından faydalanıblar. Bundan başqa, təlim zamanı 

iştirakçılara uşaq yoxsulluğunun monetar və qeyri-monetar 

aspektlərinin qiymətləndirilməsi prosesləri arasında fərqlər, o 

cümlədən UNICEF-in Çoxölçülü Yoxsulluğun Təhlili (MODA), 

Oksford Universitetinin Çoxölçülü Yoxsulluq İndeksi (MPI) və 

Avropa İttifaqının Uşaq Yoxsulluğu İndeksi barədə istiqamətverici 

məlumatlar təqdim olunub. Təlim müvafiq mühazirələrdən və 

müxtəlif sistemlərin təcrübədə tətbiqi yollarını izah edən qrup 

işlərindən ibarət idi. 

məşqçiyə aşılayacaqlar.  

Bu təlim proqramı UNICEF və AFFA-nın əməkdaşlığı 

çərçivəsində məşqçilər üçün “Qızlara müstəqil qadın 

keyfiyyətlərinin aşılanması” adlı təlimat kitabçasının 

hazırlanması ilə nəticələnmiş əvvəlki təşəbbüsdən irəli 

gəlir. 

Əlilliyi olan qızlar və uşaqlar üçün daha çox imkan 

yaratmaq məqsədilə idmana olunan invetisiyalar  

Əlilliyi olan gənc qızların və yeniyetmələrin ehtiyaclarını təmin 

etmək məqsədilə UNICEF adaptiv bədən tərbiyəsi üzrə 

kurslara dair akademik proqramın təkmilləşdirilməsi işini 

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası ilə 

birgə tərəfdaşlıq çərçivəsində dəstəkləyir. Təkmilləşdirilmiş 

proqramla əhatə olunan məsələlər qızlar və gənc qadınlar 

üçün daha səmərəli, nəticə yönümlü idman məşqlərinin 

keçirilməsini, qadın idmançıların üzləşdiyi fiziki çətinliklərin 

nəzərə alınmasını, qızların və gənc qadınların idmanda 

zorakılıqdan və zədələrdən qorunmasını, habelə əlilliyi olan 

idmançılarla bağlı inklüziyanı və zəruri işlərin aparılmasını 

nəzərdə tutur. 

Hal-hazırda davam edən “Qızlar bacarır” kampaniyası 

çərçivəsində Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası 

(AFFA), Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman 

Akademiyası və UNICEF qızlar və gənc qadınlarla məşqlərin 

xüsusiyyətləri üzrə təlim proqramını ölkənin bütün futbol 

liqalarını təmsil edən məşqçilər üçün həyata keçirir.  

Avqustun əvvəllərində başlamış təlimlər sentyabr ayının ilk 

ongünlüyündə yekunlaşacaq. Müvafiq təlimdə iştirak etmiş 

akademiya müəllimləri əldə etdikləri yeni bilik və bacarıqlarını 

Azərbaycanın 50 rayonunu təmsil edən təxminən 500  

© UNICEF Azerbaijan/UNICEFInnoceti/2019 
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İlk dəfə ADA Universitetində Dövlət Statistika 

Komitəsinin əməkdaşları üçün ixtisaslaşmış 

statistik təhlil üzrə kurslar keçirilib 

Bütün iştirakçılar kurslar başa çatdıqdan sonra sertifikat ilə 

təltif olunublar 
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Dövlət Statistika Komitəsi və UNICEF arasında 

əməkdaşlıq çərçivəsində uşaqlara dair statistik 

məlumatların təhlili üzrə kurslar ilk dəfə ADA 

Universitetində keçirilib. Sosial yönümlü statistik 

məlumatların təfsir və təhlil edilməsi, bu sahədə əsas 

statistik tədqiqatların aparılması, habelə statistik 

məlumatların toplanması, işlənməsi və təhlil edilməsi 

potensialının gücləndirilməsi üçün əsaslı zəmin yaradan 

bu kurslarda komitənin on əməkdaşı iştirak edib. Nəzərə 

alsaq ki, Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olmaqda 

vacib rol oynayan statistik məlumatların əlçatan olması və 

mənimsənilməsi prosesinin əhəmiyyəti Azərbaycan 

Hökuməti tərəfindən də qəbul olunur, bu kurslar uşaqlarla 

bağlı vəziyyətin əsasını təşkil edən səbəblərin düzgün 

öyrənilməsi işinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan bir 

addım hesab oluna bilər. Bu isə öz növbəsində hökumət 

və başqa təşkilatlar tərəfindən daha təkmilləşmiş və 

səmərəli siyasətin qəbul edilməsinə və resursların düzgün 

ayrılmasına gətirib çıxara bilər. 
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Minlərlə ibtidai sinif müəllimi əlilliyi olan uşaqlar 

üçün inklüziv təhsil üzrə təlimləndirilib 

Təhsil Nazirliyinin dəstəyilə UNICEF və Avropa İttifaqının 

əməkdaşlığı çərçivəsində Bakı, Quba, Şəki, Gəncə, 

Ağcabədi, Qazax və Sumqayıtdan 2.000 nəfərdən çox ibtidai 

sinif müəllimi əlilliyi olan uşaqlar üçün inklüziv təhsilin 

aspektlərinə dair təlimlərdə Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı 

İnstitutu vasitəsilə iştirak edib. Əlilliyi olan uşaqlar da daxil 

olmaqla bütün uşaqların səmərəli təhsil almasına şərait 

yaratmaq məqsədilə əlavə olaraq hazırlıq keçmiş 300 

müəllim inklüziyanın anlayışları və effektiv təlim-tədris 

təcrübəsi üzrə təlimlərdən faydalanıb. 2020-ci ilin iyun 

ayınadək təxminən 10.000 nəfər ibtidai sinif müəllimini əhatə 

edəcək inklüziv təhsil üzrə milli ixtisasartırma kurslarının 

həyata keçirilməsini dəstəkləmək məqsədilə cari ilin iyul və 

avqust aylarında 40 təlimçidən ibarət əlavə qrup UNICEF 

tərəfindən təlimləndirilib. Heydər Əliyev Fondunun “Regional 

İnkişaf” İctimai Birliyi ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində beynəlxalq 

ekspertlərin rəhbərliyi ilə işlənib hazırlanmış inklüziv təhsil 

üzrə təlim proqramı pedaqoji kadr hazırlığı və təhsil 

işçilərinin ixtisasartırma kursları ilə məşğul olan altı ali təhsil 

müəssisəsinin tədris planına hal-hazırda inteqrasiya 

olunmaqdadır. 

Körpə və erkən yaşlı uşaqların düzgün qidalandırıl-
masını dəstəkləmək üçün bilik və bacarıqların ink-
işafına davam edən investisiyalar   

İyul və avqust aylarında Bakıda, Mingəçevirdə, Yevlaxda və 

Gəncədə UNICEF, Səhiyyə Nazirliyi və İcbari Tibbi Sığorta üzrə 

Dövlət Agentliyi tərəfindən birgə keçirilmiş təlimlərdə 50 

neonatoloq və 50 nəfər tibb bacısı iştirak edib. Analara və yeni 

doğulmuş körpələrə qayğının yaxşılaşdırılması üzrə təlim 

proqramı gənc analarda yaranan ümumi sualları və narahatlıqları 

nəzərə almaqla, onları körpələrin düzgün qidalandırılması ilə 

bağlı maarifləndirməklə, habelə ana südü ilə qidalandırmanın 

davam etdirilməsinə əsaslı zəmin yaradan doğum evlərində 

(şöbələrində) dəstəkverici mühitin yaradılmasına diqqət 

yetirməklə körpənin dünyaya gəldiyi ilk saatlardan ana südü ilə 

düzgün qıdalandırılmasında anaların dəstəklənməsi üçün 

səhiyyə işçilərinin potensialını gücləndirir və ana südü ilə 

qidalandırmaya erkən başlanğıc məsələlərini və bu cür 

qidalandırma üsullarını əhatə edir.  
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UNICEF “Körpə dostu xəstəxanası” təşəbbüsü ilə bağlı 

Bakı xəstəxanalarında keçirilmiş monitorinqin nəticələrini 

müzakirə etmək məqsədilə dəyirmi masa təşkil edib. 

Xəstəxanaların baş həkimləri, İcbari Tibbi Sığorta üzrə 

Dövlət Agentliyinin və Səhiyyə Nazirliyinin vəzifəli 

şəxsləri, Azərbaycanın Baş neonatoloqu, habelə 

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Ölkə üzrə 

nümayəndəsi və UNICEF əməkdaşları dəyirmi masada 

iştirak edib. Monitorinqin nəticələri əsasında aparılmış 

müzakirələr zamanı “Körpə dostu xəstəxanası” 

təşəbbüsünün Azərbaycanda uğurlu tətbiqi ilə bağlı 

ehtiyaclar və növbəti addımlar nəzərdən keçirilib.   

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Səhiyyə 

Nazirliyi və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 

əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti iyul ayının 

əvvəlində Serbiyada keçirilmiş Avropada və Mərkəzi 

Asiyada düzgün qidalanmamanın ikiqat yükünün 

qarşısının alınması üçün körpələrin və erkən yaşlı 

uşaqların qıdalanması ilə bağlı vəziyyətin 

yaxşılaşıdırılması üzrə seminarda UNICEF-in dəstəyilə 

iştirak edib. Seminar nəticəsində nümayəndə heyətinin 

üzvləri Azərbaycanda uşaqların qidalanması ilə bağlı 

vəziyyətin yaxşılaşdırılması istiqamətində hər bir dövlət 

təşkilatının üzərinə düşən növbəti addımları və 

öhdəlikləri razılaşdırıblar. Bu addımlar və öhdəliklər 

“Körpə dostu” xəstəxana standartlarının tətbiqi 

prosesinin sürətləndirilməsini, hamilə qadınlar və gənc 

analar üçün ilkin səhiyyə müəssisələri tərəfindən 

göstərilən xidmətlər sırasına qidalanma üzrə 

məsləhətlərin daxil edilməsini, uşaq poliklinikalarında və 

doğum evlərində (şöbələrində) davamlı monitorinqin 

aparılmasını, uşaqların qidalanması məsələləri üzrə 

sektorlararası işçi qrupun yaradılmasını, ana südü 

əvəzedicilərinin marketinqinə dair qanunvericiliyin tətbiqi 

ilə bağlı monitorinqin aparılmasını, habelə körpələrin və 

erkən yaşlı uşaqların düzgün qidalandırılması ilə bağlı 

hökumət tərəfindən əhali arasında həyata keçirilən 

maarifləndirmə tədbirlərinin gücləndirilməsini nəzərdə 

tutur. 

Kliniki Tibbi Mərkəzdə həkimlərin və tibb işçilərinin ana 

südü ilə qidalandırma mövzusunda təlimi 
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Nitq pozuntusu olan 14 yaşlı Könül 

düşərgədəki iştirakı barədə bunları 

deyib: “İndi mən özümü daha inamlı 

hiss edirəm və bir neçə yeni sözü 

sərbəst şəkildə deyə bilərəm. Ən vaci-

bi isə odur ki, mən yeni dostlarla tanış 

olmuşam və bu, son zamanlar mənim 

həyatımda baş vermis həqiqətən də ən 

yaxşı hadisələrdən biridir.” 

İnteqrasiya olunmuş sosial xidmətlər təşəbbüsü 

Gəncədə fəaliyyətə başladı 

Aztəminatlı ailələrdən olan, xüsusi müəssisələrə 

yerləşdirilməsi riski ilə üzləşən, inkişafda geriləmələri və 

əlilliyi olan, qanunla ziddiyyətdə və təmasda olan, o 

cümlədən zorakılıqdan zərər çəkmiş uşaqlar iyul ayında 

Gəncədə təqdim olunmuş yeni, icma əsaslı sosial 

xidmətlər proqramından faydalanacaqlar. Bu təşəbbüs 

yerli qeyri-hökumət və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları 

vasitəsilə icma əsaslı sosial xidmətlər proqramının 

təkmilləşdirilməsi üçün UNICEF və Avropa İttifaqı 

arasında əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir.  

 

Həssas vəziyyətdə olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş 

peşəkar sosial işlərin həyata keçirilməsi, yardım 

xidmətlərinin göstərilməsi, sosial reabilitasiya və 

reinteqrasiyanın təmin edilməsi vasitəsilə icma əsaslı 

xidmətlərin inteqrasiya olunması məqsədi daşıyan bu 

proqram 2018-ci ilin fevral ayından etibarən Şirvan və 

Ağcabədi rayonlarında da icra olunur. Müvafiq xidmətlər 

təlim keçmiş mütəxəssislər tərəfindən beynəlxalq 

standartlara və təlimatlara uyğun göstərilir. Dövlət 

təşkilatlarının və QHT-lərin əməkdaşları arasında 

səmərəli əməkdaşlığı təmin edən bu təşəbbüsün əsas 

komponentlərindən biri uşaqların müdafiəsi üzrə yerli 

əlaqələndirmə qruplarının yaradılmasından ibarətdir. 
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UNICEF-in Azərbaycandakı 
Nümayəndəliyinin yeni veb-
saytı təqdim olunub  

 

UNICEF-in Azərbaycandakı Nümayəndəliyi ölkədə 

uşaqlarla bağlı məsələləri və uşaqların müdafiəsi üçün 

təşkilat tərəfindən görülən işləri işıqlandırmaq 

məqsədilə yeni ingilisdilli veb-saytını təqdim edib. Veb

-saytın azərbaycandilli versiyası da yaxın vaxtlarda 

istifadəyə veriləcək.  

UNICEF-in Azərbaycandakı fəaliyyəti və uşaqlarla 

bağlı araşdırmalar barədə ən son məlumatlarla, 

habelə maraqlı insan hekayələri ilə və video 

materiallarla tanış olmaq üçün bu sayta baxın: 

www.unicef.org/Azerbaijan 
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İyul ayının sonunda UNICEF və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 

üzrə Dövlət Komitəsi həssas vəziyyətdə olan uşaqlar üçün Şamaxı 

rayonunun Məlhəm kəndində on günlük yay düşərgəsi təşkil edib 

ki, burada 7-16 yaş arasında 40 uşaq müxtəlif yarışlar və oyunlar 

vasitəsilə əyləncəli və interaktiv mühitdə sosial bacarıqlar barədə 

biliklər əldə edib.   

Gəzintilərdə, komanda oyunlarında, pikniklərdə və ətraf 

ərazilərdəki müzeylərə ekskursiyalarda iştirak etməklə yanaşı 

uşaqlar uşaq hüquqlarına dair seminarlardan və istiqamətləndirici 

təlimlərdən faydalanıblar, bullinq və zorakılığın başqa formaları, 

habelə bu cür halların qarşısının alınması yolları barədə öyrəniblər.  

Təlimçilərdən biri - Məftunə İsmayılova qeyd edib ki, uşaqların 

düşərgədə keçirdiyi vaxt ərzində tolerantlıq barədə də öyrənmək 

üçün böyük imkanlar yaradılıb. Düşərgənin əlilliyi olan və əlilliyi 

olmayan uşaqlar üçün sözün əsl mənasında inklüziv olması çox 

vacib idi.  

Aztəminatlı ailələrdən olan uşaqlar üçün yay 
düşərgəsi oyunlar vasitəsilə uşaq hüquqlarını təşviq 
edir 
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Davamı 8-cı səhifədə 

U 
 NICEF və Təhsil Nazirliyinin birgə təşəbbüsü bütün 

uşaqlara öz potensiallarından hərtərəfli istifadə 

etməyə kömək göstərmək üçün zəruri şəraitə malik 

olan məktəb binalarının və sinif otaqlarının mövcud olmasını 

nəzərdə tutur 

Bütün dünyada əlilliyi olan uşaqlar ən marqinal və 

xüsusiləşmiş qruplardan birini təşkil edirlər.  Bu uşaqlar mənfi 

münasibət, adekvat siyasətin və qanunların olmaması 

səbəbindən hər gün ayrı-seçkilik halları ilə üzləşərək 

səhiyyə, təhsil, hətta yaşamaq hüquqlarını icra etməkdə 

faktiki əngəllərə məruz qalırlar. Azərbaycanda yaşı 18-dək 

olan təxminən 72.000 əliyi olan uşağın olması rəsmən 

müəyyən edilib. Hesab olunur ki, səhiyyə xidmətlərindən 

istifadə imkanlarının məhdud olması və müvafiq sənədlərin 

əldə olunmasında çətinliklərin mövcud olması səbəbindən 

əlilliyi olan uşaqların böyük bir hissəsi hələ də müəyyən 

edilməyib. 

Təxminən 25 il bundan əvvəl Azərbaycanda öz fəaliyyətinə 

başlayan UNICEF əlilliyi olan uşaqların dəstəklənməsi 

baxımından dünya lideri olaraq bu məsələyə ictimai 

münasibətin yaxşılaşdırılması istiqamətində böyük işlər 

görüb. Təhsil müəssisələri səviyyəsində Azərbaycan digər 

ölkələrlə müqayisədə böyük nailiyyətlər əldə edib, belə ki, 

şagird və tələbələrin təxminən 4%-ni əlilliyi olan uşaq və 

gənclər təşkil edir. Bununla belə, Təhsil Nazirliyinin aparıcı 

mütəxəssisi Orxan Abbasov hesab edir ki, Azərbaycan bu 

sahədə daha böyük nailiyyətlər əldə etmək iqtidarındadır:  

 

Avropa İttifaqı təhsil sahəsində bu cür məqsədi dəstəkləmək 

üçün UNICEF və Təhsil Nazirliyi tərəfindən icra olunaraq 

müəllimlərin təlimləndirilməsini nəzərdə tutan 24-aylıq 

proqramı maliyyələşdirir.  

Müəllif: Sina Cons  

 
“Mən tam əminəm ki, bütün uşaqların 

ibtidai siniflərə qeyd-şərtsiz qəbul edilməsi 

və məktəb həyatına cəlb olunması onların 

cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin edəcək və 

[əlilliyi olan uşaqların] təhsil alması ilə 

bağlı stereotipləri aradan qaldıracaq.” 
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ƏN YAXŞI SINIFLƏR  

INKLÜZIV SINIFLƏRDIR!  

Bu proqram bütün şagirdlərə fayda 

verən tədris prosesinin 

müasirləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi 

sayəsində sinif otaqlarının inklüzivliyini 

təşviq edir. UNICEF-in Təhsil üzrə 

mütəxəssisi Leyla Həsənova bildirib ki, 

inklüziv təhsil yalnız əlilliyi olan uşaqlar 

üçün nəzərdə tutulmur, bu bütün 

uşaqlar üçün keyfiyyətli təhsil 

deməkdir və burada hər bir uşaq 

qabiliyyətindən və ya sağlamlıq vəziy-

yətindən asılı olmayaraq öz potensial-

larından hərtərəfli istifadə edərək təhsil 

almalıdır. 

Təhsil üzrə beynəlxalq konsultant, 

professor Piter Qrayms və onun 

rəhbərlik etdiyi mütəxəssislər qrupu 

Azərbaycan müəllimlərinin inklüzivliklə 

bağlı təlimlərdə, demək olar ki, iştirak 

etmədiyini müəyyən ediblər.  

Professor Qrayms qeyd edib ki, inklüziv sinif otağının nə 

cür olduğunu təsəvvür etmək üçün müəllimlərə zəruri 

dəstək almalıdır və belə bir otağı yaratmaq məqsədilə 

tələb olunan dəyişikliklər etmək üçün onlara kömək 

göstərmək lazımdır. Bütün uşaqlar eyni sinif otaqlarında və 

məktəblərdə təhsil almaq hüququna malikdir. Əlilliyi olan 

uşaqlar müəllimlərin şagird yönümlü tədris yanaşmalarını 

tətbiq etdikləri ümumtəhsil məktəblərində oxuduqda çox 

böyük irəliləyişlərə nail olurlar. 

Təlimlərin birinci mərhələsi fevral ayında Bakı, Şəki, 

Gəncə, Sumqayıt və Qubanın ali təhsil müəssisələrindən 

ümumilikdə 34 nəfər baş təlimçinin hazırlanması ilə 

başlayıb. Cənab Qrayms və onun qrupu baş təlimçilər 

tərəfindən öyrədiləcək inklüziv təhsil mühiti növlərinin mod-

elləşdirilməsi ilə bağlı müfəssəl təlim sessiyaları keçirib. 

Bu sessiyalar zamanı sinif otağı mühitində hansı 

yanaşmaların işlək olduğunu müəyyən etmək məqsədilə 

baş təlimçilərə müvafiq kontekstlər təqdim olunub. Təhsil 

üzrə konsultant Trişa Merkado bildirib ki, bizim burada 

etdiklərimiz çox sadədir. Biz baş təlimçiləri əmin edirik ki, 

onlar bunu bacaracaqlar. Onlar bunun üçün tələb olunan 

bütün vasitələrə malikdirlər. 
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Öz mahiyyətinə görə bu proqram potensialların yaradıl-

masını nəzərdə tutur. Sözügedən 34 nəfər baş təlimçi 

təlim sessiyaları zamanı əldə etdikləri bacarıqlardan isti-

fadə edərək beş universitetin 300 müəlliminə təlim 

keçəcək. Nəticədə həmin müəllimlər Azərbaycanın 

gələcək nəsil müəllimləri olmaq üçün hal-hazırda təhsil 

alan 1.300 tələbəyə inklüzivliyi aşılamaq məqsədilə zəru-

ri vasitələr əldə edəcəklər. 

© UNICEF Azerbaijan/Giacomo/2018 

Sinif otağı modelinin təsirini daha da artırmaq məqsədilə 

2019-cu ilin fevral və may aylarında 54 müəllim üçün 

ixtisasartırma təlimi keçirilib. Ölkənin yeddi regionunda – 

Bakı, Sumqayıt, Quba, Şəki, Gəncə, Qazax və 

Ağcabədidə formalaşmış bu kiçiksaylı pedaqoji heyət 

əlavə olaraq 10.000 nəfər ibtidai sinif müəlliminə yeni 

sinif otağı təcrübəsi və mühiti üzrə təlim keçəcək. 

Bakı və Gəncə şəhərləri ilə yanaşı ölkənin yeddi re-

gionunda yerləşən ümumilikdə doqquz resurs mərkəzi 

vasitəsilə peşəkar inkişaf və davamlı təhsil üçün əlavə 

imkanlar yaradılacaq. Bu mərkəzlərdə zəruri resursların 

daha da əlçatan olması təmin ediləcək və davamlı təhsil, 

peşəkar inkişaf və valideynlərin maarifləndirilməsi üçün 

artmaqda olan imkanlar təqdim ediləcək.   

Cənab Abbasov bildirib ki, bizim missiyamız bütün 

uşaqlar üçün bərabər imkanların yaradılmasını və 

məktəb binalarının və sinif otaqlarının elə bir tərzdə tərtib 

olunmasını nəzərdə tutur ki, onlar təhsil almaq üçün öz 

potensiallarından hərtərəfli istifadə edə bilsinlər. Eyni 

zamanda, UNICEF ilə tərəfdaşlıq müəllimlərin peşə ink-

işafını artıracaq və xidməti vəzifələrinin icrasını asan-

laşdıracaq. Bu nöqteyi-nəzərdən bizim UNICEF ilə 

əməkdaşlığımız müəllimlər, təhsil müəssisələri və cəmiy-

yət üçün çox faydalı olacaq.  
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