
1
Er

kə
n 

uş
aq

lıq
 d

öv
rü

 in
ki

şa
fı

©
U

N
IC

EF
 A

ze
rb

ai
ja

n 
/ 2

01
9

Erkən uşaqlıq 
dövrü inkişafı



2

Er
kə

n 
uş

aq
lıq

 d
öv

rü
 in

ki
şa

fı

©UNICEF Azerbaijan / 2019



1
Er

kə
n 

uş
aq

lıq
 d

öv
rü

 in
ki

şa
fı

• Azyaşlı uşağın beyninin vaxtında inkişaf 
etməsi

• 1 və 2 yaşlı uşaqlarda koqnitiv, nitq 
və motorika bacarıqlarının daha yaxşı 
inkişafı

• Sosial və emosional davranışın və rifahın 
yaxşılaşması

• 3-5 yaşlı uşaqların məktəbə daha yaxşı 
hazırlıqlı olması

• Məktəbdə daha yaxşı təlim nəticələr və 
daha yüksək təhsil səviyyəsi

• Uşaqların təhlükəsiz və etibarlı mühitdə 
yaşaması

• Səhiyyə, təhsil və sosial təminat 
sistemlərinə düşən yükün azalması

• Gələcək işçi qüvvələrin keyfiyyət və 
məhsuldarlığının artması

• Cinayətkarlıq səviyyəsinin və sosial 
qeyri-stabilliyin aşağı düşəsi

• Nəsillərarası yoxsulluq sikllərinin 
qırılması

Erkən uşaqlıq dövrü bir-birindən ayrı 
üç mərhələni əhatə edir: mayalanmadan 
doğuşa qədərki dövr,  doğuşdan 3 
yaşa qədərki dövr (ilk 1000 günü 
(mayalanmadan 24 aya qədər) ön plana 
çəkməklə) və məktəbəqədərki dövr (3 
yaşdan 5-6 yaşa və ya məktəbə qəbul 
yaşına qədər).

Erkən uşaqlıq dövrü inkişafı 
nədir?

Erkən uşaqlıq dövrü inkişafı nə üçün 
lazımdır?

Erkən uşaqlıq dövrü inkişafı (EUDİ) mayalanmadan 
məktəbə qəbul yaşına qədər nitq, dil, motorika, sosial və 
emosional inkişaf sahələrində vərdiş və bacarıqların əldə 
olunmasından ibarət fasiləsiz prosesdir.  Bu bacarıqların 
hamısı bizim düşünməyimizə, problemləri həll etməyimizə, 
ünsiyyət qurmağımıza, emosiyalarımızı ifadə etməyimizə 
və əlaqələr qurmağımıza kömək edir. EUDİ, həmçinin, yaxşı 
sağlamlıq, məhsuldar öyrənmə və rifahın təməli və gələcək 
insan kapitalının formalaşması üçün əsas hesab edilir.

Həyatın ilk illəri uşağın gələcəyinə - beyninin inkişafına, 
sağlamlığına, xoşbəxtliyinə, məktəbdə öyrənmək 
qabiliyyətinə, rifahına və hətta yetkinlik dövründə əldə 
edə biləcəyi gəlirin məbləğinə böyük təsir göstərir.
Həyatın bu formalaşma mərhələsində körpənin beyni 
hər saniyə 1 milyondan artıq yeni əlaqə yaradır ki, bu 
temp də daha heç bir vaxt təkrarlanmır.

Erkən anlar önəmlidir. Məhz buna görə də, düzgün 
qidalanma, stimullaşdırma və qayğı körpənin həyatının 
ilk 1000 günündə onun beyninin inkişafı üçün çox 
vacibdir.

Erkən uşaqlıq dövrü inkişafına sərmayə qoyduqda, 
uşaqlar, ailələr və ölkə aşağıdakılardan faydalanır:

17 Dayanıqlı 
İnkişaf 

Məqsədindən 
(DİM) 11-nə 

Erkən uşaqlıq dövrü inkişafı 

nail olunmasına töhfə verir. O, 
Azərbaycanda DİM-lərə nail 
olmaq üçün milli sürətləndirici 
faktorlardan biri kimi müəyyən 
edilib.
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Erkən Uşaqlıq Dövrü 
İnkişafı və DİM-lər

Məqsəd 1: Erkən Uşaqlıq Dövrü İnkişafı/Erkən Uşaqlıq Dövrü Təh-
sili (EUDİ/EUDT) yoxsulluğun azaldılması üçün xərc baxımından 
ən səmərəli strategiyalardan biridir. Beynin erkən inkişafı 
uşaqları gələcək üçün hazırlayır və onların 21-ci əsr iqtisadi-
yyatında inkişaf üçün bacarıqlar əldə etməsinə imkan yaradır.

Məqsəd 2. Qida əlavələri ilə bərabər erkən stimullaşdırma ilə təmin 
olunan uşaqlar yalnız qida əlavələri qəbul edən uşaqlarla müqay-
isədə daha yaxşı nəticələr göstərir. EUDİ/EUDT tədbirləri stressin 
mənfi təsirini neytrallaşdırmaqla nutriyentlərin absorbsiyasını 
yaxşılaşdırır.

Məqsəd 3. Həyatın erkən mərhələsində həyata keçirilən EUDİ təd-
birləri həyat boyu yaxşı sağlamlıq üçün  trayektoriya yaradır. Onlar 
ürək-damar və qeyri-infeksion xəstəliklərin rastgəlmə tezliyinin 
aşağı düşməsinə və rifahın yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər.

Məqsəd 4. Öyrənmək doğuşdan başlayır. EUDİ/EUDT tədbirləri son-
rakı dövrlərdə öyrənmə, akademik müvəffəqiyyət və məhsuldarlıq 
üçün təməl kimi özünü doğrultmuşdur.

Məqsəd 5. Erkən uşaqlıq dövrü inkişafı ilə qadınların iqtisadi 
səlahiyyətləndirilməsi arasında aydın əlaqə mövcuddur. Uşaqlar 
üçün yüksək keyfiyyətli və maddi baxımdan əlçatan qayğı xid-
mətinə sərmayənin artırılması qadınların iqtisadi irəliləyişi və 
səlahiyyətləndirilməsi üçün imkanların artması ilə əlaqəlidir.

Məqsəd 8. Uşaqlara adekvat qayğı layiqli əmək gündəliyinin ən 
vacib elementlərindən biridir. Erkən uşaqlıq dövrü inkişafı sahəsində 
çalışanların peşəkarlığının artırılmasına edilən sərmayələr xüsusilə 
qadınlar üçün tam və məhsuldar məşğulluğa töhfə verir. 
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Məqsəd 10. Bərabərsizlik çox zaman doğuşdan əvvəl başlayır. 
EUDİ/EUDT bərabərliyi təmin edən güclü alətlərdən biridir. 
Uşağın həyatının ilk bir neçə ili əlverişsiz vəziyyətdə doğulan 
uşaqlarla bir çox üstünlüklər fonunda doğulan uşaqlar arasında 
bərabərsizliyi aradan qaldırmağa imkan verən tədbirləri görmək 
üçün əlverişli fürsətdir.

Məqsəd 11. EUDİ/EUDT dayanıqlı və təbii xüsusiyyətlərə malik 
təhlükəsiz məkanlar tələb edir.

Məqsəd 12. EUDİ proqramları istehlak vərdişlərini, təbii resurs-
ların mühafizəsinə münasibətləri və ətraf mühitin qorunub sax-
lanılması ilə bağlı davranışları formalaşdırır.

Məqsəd 16. Erkən uşaqlıq dövrü tədbirləri zorakılığı azaldan və 
sülhü təşviq edən dəyərləri və davranışları aşılamaq potensialına 
malikdir. EUDİ/EUDT tədbirlərinin evdə zorakılıq səviyyələrinin 
aşağı düşməsinə və icmalarda sosial birliyin artmasına gətirib 
çıxardığı müşahidə olunmuşdur.

Məqsəd 17. EUDİ/EUDT-nin qlobal, regional və milli səviyyələrdə 
ölçülməsi qlobal tərəfdaşlıqların canlandırılması üçün güclü alət 
kimi çıxış edə bilər.

©UNICEF Azerbaijan / 2019
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Erkən uşaqlıq dövrü inkişafının məqsədləri nədir?
Erkən uşaqlıq dövrü inkişafının məqsədi bütün azyaşlı uşaqların, o cümlədən ən həssas 
qruplara daxil olan uşaqların öz inkişaf potensiallarına nail olmasıdır. Buna iki faktor va-
sitəsilə imkan yaradılır:

• Doğuşdan məktəbə qəbul yaşına qədər, bütün azyaşlı uşaqların onların inkişaf ehti-
yaclarını qarşılayan yüksək keyfiyyətli əsas sağlamlıq, qidalanma, müdafiə və erkən 
təlim xidmətlərinə bərabər çıxış imkanına malik olması;

• Valideynlərə və uşaqlara qayğı göstərən digər şəxslərə dəstəyin göstərilməsi və onların 
öz azyaşlı uşaqlarını məsuliyyətli qayğı  və pozitiv valideyn tərbiyəsi ilə təmin etməsi.

©UNICEF Azerbaijan / 2019
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Erkən uşaqlıq dövrü inkişafını necə həyata keçirməli?
Erkən uşaqlıq dövrü inkişafının effektiv icrasına nail olmaq üçün bir-birindən ayrı, lakin 
bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli olan üç sütundan ibarət kompleks proqramlar tövsiyə olunur:

0-3 yaş
İlk 1000 gün

3 yaşdan məktəbə qəbula qədər
Öyrənmə və hazırlıq

0-məktəbə qəbul
Başlanğıcdan inklüziv iştirak

Bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli üç proqram sütunu

Erkən uşaqlıq dövrü inkişafı

Sağlamlıq, inkişaf və rifah üçün 
məsuliyyətli qayğı

İlkin səhiyyə xidməti, o cümlədən 
uşaq və qayğı göstərən şəxs üçün 
universal proqressiv ev ziyarəti və 

digər sosial xidmətlər

Universal, keyfiyyətli, inklüziv 
məktəbəqədər təhsil

Məktəbəqədər alt-sektorların 
gücləndirilməsi

İnkişaf gecikməsinin və əlilliyin 
aşkarlanması və dəstək

Uşağın inkişafının monitorinqi, 
erkən müdaxilə və inklüziv 

qoşulma
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“Bəsləyici qayğı” çərçivəsi erkən uşaqlıq dövründə sağlam inkişaf üçün vacib olan beş elementi 

ehtiva edir:

Bəsləyici 
qayğının 

komponentləri

SAĞLAMLIQ 

ERKƏ
N

 Ö
YRƏ

N
M

Ə
 İM

KANLARI 
TƏHLÜKƏSİZ VƏ ETİBARLI MÜHİT

EHTİYA
CLA

RA
 U

YĞ
U

N
 Q

AY
Ğ

I

DÜZGÜN QİDALANM
A
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SAĞLAMLIQ: DÜZGÜN QİDALANMA:

EHTİYACLARA 
UYĞUN QAYĞI:

TƏHLÜKƏSİZ VƏ 
ETİBARLI MÜHİT:

ERKƏN ÖYRƏNMƏ İMKANLARI

İmmunizasiya, xəstəliklərin 
müalicəsi və profilaktikası, 
əlilliyin erkən aşkarlanması və 
qarşısının alınması, təhlükəsiz 
su, daha yaxşı sanitariya və 
gigiyena

Optimal artım və inkişaf üçün ehtiyacları 
qarşılayan qida rasionu, o cümlədən ən 
azı altı ay müddətinə müstəsna olaraq ana 
südü ilə qidalanmaya erkən başlama və 
davam etmə, qida rasionunun müxtəlifliyi 
və tez-tez qidalandırma

Valideyn və ya uşaqlara qayğı 
göstərən digər şəxslərlə iş, o 
cümlədən ehtiyacları nəzərə almaqla 
qidalandırma, qucaqlama, oynama, 
mahnı oxuma və ya danışma.

Zorakılıq, zərər, baxımsızlıq, havanın 
çirklənməsi daxil olmaqla ekoloji 
təhlükələr və travma və stress kimi 
digər mənfi hallara uzun müddət 
məruzqalmadan müdafiə.

Məktəbəqədər təlim və digər erkən təlim imkanlarının (oyuncaqlar, kitablar və digər 
uşaqlarla və böyüklərlə interaktiv ünsiyyətin təmin olunduğu) əlçatanlığı
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Azərbaycanda 0-6 yaşlı 1.2 milyon nəfərə yaxın uşağın olduğu 
təxmin edilir ki, bu da ümumi əhalinin 12 faizə yaxınını təşkil edir. 
Erkən uşaqlıq dövrü inkişafı (EUDİ) Azərbaycanda yeni anlayış 
olsa da, azyaşlı uşaqların sağlamlığını, qidalanmasını, erkən 
təlimini və müdafiəsini yaxşılaşdırmaq üçün davamlı səylər 
göstərilmişdir. Bununla belə, bəzi problemlər qalır.

Azərbaycanda erkən uşaqlıq dövrü 
inkişafının bugünkü vəziyyəti

ƏLDƏ OLUNMUŞ İRƏLİLƏYİŞ VƏ ƏSAS NAİLİYYƏTLƏR
• Yenidoğulmuşlar və 5 yaşadək uşaqlar arasında ölüm səviyyəsinin davamlı olaraq 

azalması (1990-cı illərin ortalarından): BMT-nin təqribi göstəricilərinə əsasən, hər 
1000 nəfər diri doğulana 25-dən az ölüm halı düşür.

• Azyaşlı uşaqlar arasında immunizasiya ilə əhatə səviyyəsinin yüksək olması: bu, 
yoluxucu xəstəliklər mübarizə üçün qabaqlayıcı mühiti təmin edir.

• Ana və uşaq sağlamlığının yaxşılaşdırılması, immunizasiya, xəstəliklərin və əlilli-
yin erkən aşkarlanması və erkən profilaktikası məqsədilə 18 yaşadək uşaqların illik 
icbari müayinələri ilə bağlı bir sıra dövlət proqramlarının icra olunması.

• Uşaqlıq dövrünə xas olan əlilliyin erkən profilaktikası və müalicəsi üzrə 2018–2019-
cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planının  təsdiq olunması. Sağlamlıq imkanları məhdud 
olan uşaqlar üçün erkən aşkarlama və erkən müdaxilə xidməti genişlənməyə davam 
etmiş, 2015-ci ildən bəri erkən müdaxilə üçün yardım xidmətlərinə müraciət edən 
ailələrin sayı 31% artmışdır.

• Məktəbəqədər təlimə çıxış imkanının yaxşılaşdırılması. Məktəbəhazırlıq Proqramının 
genişləndirilməsi sayəsində 5 yaşlı uşaqların 75%-dən çoxu məktəbəqədər təlimdə 
iştirak edir. Bir neçə ildir həyata keçirilən mövcud bağça proqramlarından əlavə, 100 
icmada 3000-dən çox 3-4 yaşlı uşaq İcma Əsaslı Erkən Təlim Proqramından istifadə 
edir.

• Diri Doğulmaların Beynəlxalq Tərifinin tətbiqi və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının döv-
lət qeydiyyatının və həyat statistikasının rəqəmsallaşdırılması nəticəsində doğumun 
demək olar ki, universal və daha dəqiq qeydiyyatı.

• Ödənişli analıq və atalıq məzuniyyətinin tətbiqi, eləcə də erkən uşaqlıq dövrü 
inkişafını dəstəkləyən mövcud siyasətlərlə yanaşı Ana Südü Əvəzedicilərinin Market-
inqinə dair Milli Məcəllənin tətbiqi.
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ƏSAS PROBLEMLƏR
• Azyaşlı uşaqların effektiv qidalanması problem olaraq qalmaqdadır. Həyatın ilk 6 

ayında müstəsna olaraq ana südü ilə qidalanma səviyyəsi cəmi 12% olmaqla, da-
vamlı olaraq aşağı səviyyədə qalır.

• Erkən uşaqlıq dövründə zəif qidalanmanın dolayı göstəricisi olan qısaboyluluq 
(boyu yaşına görə gözləniləndən daha qısa olan uşaqlar) səviyyəsi də yüksəkdir: 
5 yaşadək uşaqların 18 faizi bəstəboydur və 7.6 faizi kəskin dərəcədə bəstəboydur 
(2013-cü ilin Milli Qidalanma Tədqiqatı).

• Hamilə qadınlar və azyaşlı uşaqlar arasında anemiya səviyyəsi yüksəkdir.
• Qayğının keyfiyyəti və səhiyyə işçilərinin potensialı qeyri-kafi səviyyədədir. Ev 

ziyarəti, valideynlərə uşağın qidalanması və məsuliyyətli qayğı üzrə məsləhətlərin 
verilməsi, əhalinin sağlam qidalanma, o cümlədən ana südü ilə qidalanmanın əhəm-
iyyəti və uşaqların immunizasiyasının zəruriliyi, sağlamlıq barədə ümumi biliklər 
və düşünülmüş qərarvermə barədə maarifləndirilməsi kimi icma əsaslı xidmətlər 
yaradılmayıb.

• Erkən uşaqlıq təhsilinin əlçatanlığı, keyfiyyəti və bərabərliyi problem olaraq qalır. 
Məktəbəqədər təhsilin əlçatanlığı aşağı səviyyədə qalır: 3-6 yaşlıq uşaqların 36 faizi 
məktəbəqədər təhsilə çıxış imkanına malikdir. Erkən təhsilə çıxış imkanının qey-
ri-bərabərliyi xüsusilə kənd yerlərində və ucqar yerlərdə yaşayan uşaqlar, həminin 
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar arasında özünü büruzə verir.

• Valideynlərin erkən uşaqlıq dövrü inkişafında rolu, o cümlədən məsuliyyətli qa-
yğı, erkən stimullaşdırma, uşağın inkişaf gecikməsi və əlilliyə nəzarət barədə 
məlumatılılıq aşağı səviyyədədir. Valideynlik bacarıqlarının inkişafına prioritet kimi 
yanaşılmır. Ailə və valideynlik təhsili əsasən kiçik miqyaslı layihələr çərçivəsində 
parçalanmış halda həyata keçirilir.

• Ən həssas qruplara daxil olan ailələri sosial dəstəklə təmin etmək və azyaşlı uşaqlar 
üçün təhlükəsiz mühit yaratmaq, o cümlədən 3 yaşdan aşağı uşaqların uşaq müəs-
sisələrinə düşməməsi və xəsarətlərin, baxımsızlığın, zorakılığın və zərərin qarşısını 
almaq üçün daha çox iş görülməlidir.

• Dəstəkləyici siyasətlər, məsələn, analıq və atalıq məzuniyyəti bütün işəgötürən-
lər tərəfindən tətbiq olunmur. Ana Südü Əvəzedicilərinin Marketinqi üzrə Milli 
Məcəllənin icrasına nəzarət edilmir.

• EUDİ ilə bağlı elmi tədqiqatların və məlumatların məhdudluğu problem olaraq qalır.
• Kompleks EUDİ siyasəti, strategiyası və fəaliyyət planı yoxdur, azyaşlı uşaqlar üçün 

cari proqramlar isə sektor əsaslıdır.
• EUDİ siyasətləri və proqramları vasitəsilə azyaşlı uşaqlara maliyyə investisiyası qey-

ri-kafi səviyyədədir.
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AZƏRBAYCANDA ERKƏN UŞAQLIQ DÖVRÜ İNKİŞAFININ 
GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ ÜÇÜN ZƏRURİ OLAN DÖRD VACİB SƏRMAYƏ
Azərbaycanda erkən uşaqlıq dövrü inkişafı proqramlarını həyata keçirmək üçün atılan 
ilkin addımlara əsaslanaraq, dörd əsas tədbir tövsiyə olunur:

Erkən uşaqlıq dövrü inkişafı proqramları üçün 
məqsədyönlü idarəetmənin təmin edilməsi və 
sektorlararası səylərin daha səmərəli şəkildə 
əlaqələndirilməsi. Azyaşlı uşaqlara, xüsusilə ən 
çox məhrumiyyətlərlə üzləşən uşaqlara həyata ən 
yaxşı şəkildə başlamaq imkanı verən xidmətlərə 
təxirəsalınmaz şəkildə sərmayə qoyulması.

Erkən koqnitiv inkişaf üzrə kompleks xidmət və 
proqramları hazırlamaq və həyata keçirmək üçün 
qidalanma, təhsil və uşaqların müdafiəsi də daxil 
olmaqla sektorları  bir araya gətirən qurumlararası 
əlaqələndirici orqanın yaradılması. Erkən uşaqlıq 
dövrü inkişafının əsas göstəriciləri üzrə məlumat-
ların toplanması və irəliləyişin izlənməsi. Erkən 
uşaqlıq dövrü inkişafına dair milli kompleks strate-
giyanın hazırlanması. Həm dövlət, həm də özəl 
sektor mənbələri hesabına erkən uşaqlıq dövrü 
inkişafına maliyyə investisiyasının artırılması.

Azyaşlı uşaqları və ailələri keyfiyyətli qayğı 
ilə təmin etmək üçün xidmətləri təqdim edən 
işçilərin potensialının gücləndirilməsi.

Keyfiyyətli xidmətlərin təqdim olunması üçün 
EUDİ-ni həyata keçirən işçi qüvvəsinin (həkim-
lər, tibb bacıları, qidalanma mütəxəssisləri, 
icmanın tibb işçiləri, mamalar, qayğı təmi-
natçıları, erkən təhsil pedaqoqları, sosial işçilər) 
məsuliyyətli qayğı və erkən inkişafın əsas 
aspektləri üzrə adekvat şəkildə hazırlıq keçməsi 
tələb olunur. Lakin bunun üçün həm də dövlət 
siyasətlərinə məsul şəxslərin, texniki qərarlara 
məsul şəxslərin və rəhbərlərin EUDİ ilə əlaqəli 
qanunvericilik və siyasətləri təkmilləşdirmək 
üçün potensialının gücləndirilməsi tələb olunur.

Ev, məktəb, icma və tibbi klinikalarda səmərə-
li, inklüziv və vacib erkən uşaqlıq dövrü inkişafı 
xidmətlərinə çıxışın genişləndirilməsi.

İnklüziv və keyfiyyətli erkən stimullaşdırma 
və qayğı xidmətlərini təqdim etmək üçün 
məqsədəuyğun strukturların (məsələn, klinikal-
ar, icma mərkəzləri, məktəblər, ev ziyarətləri) 
müəyyən edilməsi və istifadəsi. Erkən koqni-
tiv inkişaf üzrə xidmətlərin səhiyyə və tibb 
xidmətlərinin təqdim olunması üzrə mövcud 
proqramlara əlavə olunması sərfəlidir - hər 
il hər uşaq üçün təqribən 0.50 ABŞ dollarına 
başa gəlir. Valideyn himayəsindən məhrum 
olmuş 3 yaşadək bütün uşaqların alternativ ailə 
qayğısı ilə təmin edilməsinə daha böyük diqqət 
yetirilməlidir, çünki bu dövr uşağın beyninin 
inkişafı və artımı üçün vacib dövrdür.

Valideynlərlə və uşaqlara qayğı göstərən digər 
şəxslərlə işləmək və onlara dəstək göstərmək 
üçün proqramların yaradılması.

Valideynlər və uşaqlara qayğı göstərən digər 
şəxslər uşağın ilk illərdən fayda əldə etməsinə 
imkan yaratmaq baxımından həlledici rol oynayır. 
Hökumətlər valideynlərə və digərlərinə dəstək 
göstərmək məqsədilə, ailələr üçün əlverişli erkən 
uşaqlıq dövrü siyasətlərini milli prioritetə çevirə, 
habelə özəl sektorun iştirakını ön plana çəkə bilər. 
Hökumətlər bu məqsədlə, həmçinin, valideyn-
lərə və digərlərinə onların uşaqların həyatındakı 
önəmini və onların fəal iştirakının uşağın inkişafı-
na və gələcək fiziki, təhsil və emosional artımına 
necə təsir göstərdiyini izah edən maarifləndirmə 
materialları, multimedia kampaniyaları və valid-
eynlik təlimi proqramları həyata keçirə bilərlər. 

1 2

3 4
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SƏRMAYƏNİN QAYIDIŞI

HƏYATA ƏN YAXŞI ŞƏKİLDƏ BAŞLAMAQ HƏR BİR UŞAĞIN 
HÜQUQUDUR. ERKƏN UŞAQLIQ DÖVRÜ İNKİŞAFINA SƏRMAYƏ 

ÖLKƏNİN GƏLƏCƏYİNƏ SƏRMAYƏ DEMƏKDİR

Erkən uşaqlıq dövrü inkişafına sərmayə yalnız doğru deyil, həm də məntiqli addımdır. Bu 
cür sərmayələrin ölçülə bilən dividendlər gətirdiyinə dair qlobal sübutlar mövcuddur.1

• Sərmayənin fərdlər üçün qayıdışı: Erkən qidalanma, stimullaşdırma və müdafiəni 
təmin edən proqramlar yetkinlik dövründə fərdi qazancları 25 faizə yaxın artıra bilər.

• Sərmayənin cəmiyyətlər üçün qayıdışı: Ən kiçik uşaqlardan başlayaraq, erkən uşaqlıq dövrü 
inkişafı üzrə proqramlara qoyulan sərmayələrin yoxsulluğun və gəlir bərabərsizliyinin azaldıl-
ması, rifahın və iqtisadi rəqabətliliyin yüksəldilməsi baxımından qayıdışı 13%-dən yuxarıdır.

• EUDI proqramları sərfəlidir: EUDİ proqramları səhiyyə və tibb xidmətlərinin təqdim 
olunması üzrə mövcud proqramlara əlavə olunduqda hər il hər uşaq üçün orta hesab-
la 0.50 dollara başa gəlir.

• Hərəkətsizlik isə həm insanlar, həm də dövlətlər üçün baha başa gəlir: Dövlətlər uşağın 
həyatının erkən başlanğıcından etibarən bu ilkin sərmayələri qoymamaqla, müvafiq səhi-
yyə və təhsil proqramlarına EUDİ proqramlarının dəyərindən 2-3 dəfə çox vəsait sərf edir.

©UNICEF Azerbaijan / 2019

1 Erkən uşaqlıq dövrünün inkişafına yardım: elmi məlumatlardan miqyaslı tədbirlərədək, “Lancet” jurnalı,
 https://www.thelancet.com/series/ECD2016
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