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PRES-RELİZ – 2013

MAGİYA ictimai birliyi 2013-cü il ərzində müxtəlif hökümət, qeyri-hökümət və
beynəlxalq təşkilatlar ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində aşağıdakı layihələri (tədbirləri)
uğurla həyata keçirmişdir:
1. MAGİYA ictimai birliyi 25 aprel 2013-cü il tarixində Lənkəran şəhərindəki ofisində “Azərbaycanda

demokratik təşəbbüslərə dəstək” layihəsi çərçivəsində 21 nəfər gənc üçün yarım günlük təlim kursu
təşkil etmişdir. “Gənclər və qadınlar üçün seçki hüququ” adlı təlim kursunda Azərbaycan Gənclər
İttifaqının eksperti cənab Cabbar Həsənov da iştirak etmişdir. Təlim kursunda heyətlə iştirakçılar
arasında seçki prosesi ilə əlaqədar bir çox mövzular – “Seçki, seçki sistemi, seçki kompaniyası, seçki
məntəqəsi, seçki bülleteni, seçki hüququ və seçki məcəlləsi” müzakirə olunmuşdur. Təlim ərzində
heyət müxtəlif rol oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar, fokus qrup müzakirələri və
təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə etmiş və bütün sessiya ərzində mövzularla
bağlı bir-çox sosial çarxlar izlənilmişdir. Tədbir zamanı bəzi iştirakçılar layihə barədə müvafiq suallar
vermiş və tədbirin sonunda qeyd etmişlər ki, gələcəkdə də, region gəncləri üçün bu cür maraqlı və
faydalı layihələrin həyata keçirilməsi çox yaxşı olardı.

2. MAGİYA ictimai birliyi 25 aprel 2013-cü il tarixində Lənkəran şəhərindəki ofisində “Azərbaycanda
demokratik təşəbbüslərə dəstək” layihəsi çərçivəsində 21 nəfər gənc üçün yarım günlük təlim kursu
təşkil etmişdir. “QHT-lərin institusional inkişafı” adlı təlim kursunda Azərbaycan Gənclər İttifaqının
eksperti cənab Samir Əhmədov da iştirak etmişdir. Təlim kursunda heyətlə iştirakçılar arasında QHT
idarəçiliyi ilə əlaqədar bir çox mövzular – “QHT-lər və effektiv idarəetmə, təsis sənədləri, İctimai



birliklər və fondlar haqqında qanun, Liderlik və menecment” müzakirə olunmuşdur. Təlim ərzində
heyət müxtəlif rol oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar, fokus qrup müzakirələri və
təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə etmiş və bütün sessiya ərzində mövzularla
bağlı bir-çox sosial çarxlar izlənilmişdir. Tədbir zamanı bəzi iştirakçılar layihə barədə müvafiq suallar
vermiş və tədbirin sonunda qeyd etmişlər ki, gələcəkdə də, region gəncləri üçün bu cür maraqlı və
faydalı layihələrin həyata keçirilməsi çox yaxşı olardı.

3. MAGİYA ictimai birliyi 08 may 2013-cü il tarixində Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecində
“Azərbaycanda demokratik təşəbbüslərə dəstək” layihəsi çərçivəsində 27 nəfər gənc üçün yarım
günlük təlim kursu təşkil etmişdir. “Gənclər və bələdiyyə arasında məlumatlandırma” adlı təlim
kursunda Lənkəran bələdiyyəsinin üzvü cənab Azər Ələskərov da iştirak etmişdir. Təlim kursunda
heyətlə iştirakçılar arasında seçki prosesi ilə əlaqədar bir çox mövzular – “Seçki, seçki sistemi, seçki
kompaniyası, seçki məntəqəsi, seçki bülleteni, seçki hüququ və seçki məcəlləsi” müzakirə
olunmuşdur. Təlim ərzində heyət müxtəlif rol oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar,
fokus qrup müzakirələri və təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə etmiş və bütün
sessiya ərzində mövzularla bağlı bir-çox sosial çarxlar izlənilmişdir. Tədbir zamanı bəzi iştirakçılar
layihə barədə müvafiq suallar vermiş və tədbirin sonunda qeyd etmişlər ki, gələcəkdə də, region
gəncləri üçün bu cür maraqlı və faydalı layihələrin həyata keçirilməsi çox yaxşı olardı.

4. MAGİYA ictimai birliyi 08 may 2013-cü il tarixində Lənkəran Gənclər Evində “Azərbaycanda



demokratik təşəbbüslərə dəstək” layihəsi çərçivəsində 21 nəfər gənc üçün yarım günlük təlim kursu
təşkil etmişdir. “Gənclər və Seçki Dairəsi arasında məlumatlandırma” adlı təlim kursunda Lənkəran
şəhər 73 saylı Seçki Dairəsinin üzvü cənab Samid Abbasov da iştirak etmişdir. Təlim kursunda heyətlə
iştirakçılar arasında seçki prosesi ilə əlaqədar bir çox mövzular – “Seçki, seçki sistemi, seçki
kompaniyası, seçki məntəqəsi, seçki bülleteni, seçki hüququ və seçki məcəlləsi” müzakirə
olunmuşdur. Təlim ərzində heyət müxtəlif rol oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar,
fokus qrup müzakirələri və təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə etmiş və bütün
sessiya ərzində mövzularla bağlı bir-çox sosial çarxlar izlənilmişdir. Tədbir zamanı bəzi iştirakçılar
layihə barədə müvafiq suallar vermiş və tədbirin sonunda qeyd etmişlər ki, gələcəkdə də, region
gəncləri üçün bu cür maraqlı və faydalı layihələrin həyata keçirilməsi çox yaxşı olardı.

5. MAGİYA ictimai birliyi 05 iyul 2013-cü il tarixində Lənkəran Tibb Kollecində “Azərbaycanda
demokratik təşəbbüslərə dəstək” layihəsi çərçivəsində 24 nəfər gənc üçün yarım günlük təlim kursu
təşkil etmişdir. “Qadınlar və gənclər üçün seçki maariflənməsi” adlı təlim kursunda heyətlə
iştirakçılar arasında seçki prosesi ilə əlaqədar bir çox mövzular – “Seçki, seçki sistemi, seçki
kampaniyası, seçki məntəqəsi, seçki bülleteni, seçki hüququ və seçki məcəlləsi” müzakirə
olunmuşdur. Təlim ərzində heyət müxtəlif rol oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar,
fokus qrup müzakirələri və təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə etmiş və bütün
sessiya ərzində mövzularla bağlı bir-çox sosial çarxlar izlənilmişdir. Tədbir zamanı bəzi iştirakçılar
layihə barədə müvafiq suallar vermiş və tədbirin sonunda qeyd etmişlər ki, gələcəkdə də, region
gəncləri üçün bu cür maraqlı və faydalı layihələrin həyata keçirilməsi çox yaxşı olardı.



6. MAGİYA ictimai birliyi 05 iyul 2013-cü il tarixində Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecində
“Azərbaycanda demokratik təşəbbüslərə dəstək” layihəsi çərçivəsində 32 nəfər gənc üçün yarım
günlük təlim kursu təşkil etmişdir. “Qadınlar və gənclər üçün seçki məlumatlandırması” adlı təlim
kursunda heyətlə iştirakçılar arasında seçki prosesi ilə əlaqədar bir çox mövzular – “Seçki, seçki
sistemi, seçki kampaniyası, seçki məntəqəsi, seçki bülleteni, seçki hüququ və seçki məcəlləsi”
müzakirə olunmuşdur. Təlim ərzində heyət müxtəlif rol oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar,
simulyasiyalar, fokus qrup müzakirələri və təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə
etmiş və bütün sessiya ərzində mövzularla bağlı bir-çox sosial çarxlar izlənilmişdir. Tədbir zamanı
bəzi iştirakçılar layihə barədə müvafiq suallar vermiş və tədbirin sonunda qeyd etmişlər ki, gələcəkdə
də, region gəncləri üçün bu cür maraqlı və faydalı layihələrin həyata keçirilməsi çox yaxşı olardı.

7. MAGİYA ictimai birliyi 09 iyul 2013-cü il tarixində MAGİYA ictimai birliyinin ofisində
“Azərbaycanda demokratik təşəbbüslərə dəstək” layihəsi çərçivəsində 18 nəfər gənc üçün yarım
günlük təlim kursu təşkil etmişdir. “Yerli QHT üzvləri və Resurs Mərkəzinin əməkdaşları üçün
seçki maarifləndirilməsi” adlı təlim kursunda heyətlə iştirakçılar arasında seçki prosesi ilə əlaqədar
bir çox mövzular – “Seçki, seçki sistemi, seçki kampaniyası, seçki məntəqəsi, seçki bülleteni, seçki
hüququ və seçki məcəlləsi” müzakirə olunmuşdur. Təlim ərzində heyət müxtəlif rol oyunları,
interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar, fokus qrup müzakirələri və təqdimatlar kimi bir çox
təlim metodlarından geniş istifadə etmiş və bütün sessiya ərzində mövzularla bağlı bir-çox sosial
çarxlar izlənilmişdir. Tədbir zamanı bəzi iştirakçılar layihə barədə müvafiq suallar vermiş və tədbirin



sonunda qeyd etmişlər ki, gələcəkdə də, region gəncləri üçün bu cür maraqlı və faydalı layihələrin
həyata keçirilməsi çox yaxşı olardı.

8. MAGİYA ictimai birliyi 09 iyul 2013-cü il tarixində Lənkəran Gənclər Evində “Azərbaycanda
demokratik təşəbbüslərə dəstək” layihəsi çərçivəsində 25 nəfər gənc üçün yarım günlük təlim kursu
təşkil etmişdir. “Yerli QHT üzvləri və Resurs Mərkəzinin əməkdaşları üçün seçki
məlumatlandırması” adlı təlim kursunda heyətlə iştirakçılar arasında seçki prosesi ilə əlaqədar bir
çox mövzular – “Seçki, seçki sistemi, seçki kampaniyası, seçki məntəqəsi, seçki bülleteni, seçki
hüququ və seçki məcəlləsi” müzakirə olunmuşdur. Təlim ərzində heyət müxtəlif rol oyunları,
interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar, fokus qrup müzakirələri və təqdimatlar kimi bir çox
təlim metodlarından geniş istifadə etmiş və bütün sessiya ərzində mövzularla bağlı bir-çox sosial
çarxlar izlənilmişdir. Tədbir zamanı bəzi iştirakçılar layihə barədə müvafiq suallar vermiş və tədbirin
sonunda qeyd etmişlər ki, gələcəkdə də, region gəncləri üçün bu cür maraqlı və faydalı layihələrin
həyata keçirilməsi çox yaxşı olardı.

9. MAGİYA ictimai birliyi 12-14 avqust tarixlərində Lənkəran şəhərindəki ofisində “Azərbaycanda
demokratik təşəbbüslərə dəstək” layihəsi çərçivəsində 18 nəfər gənc üçün “İlkin seçici
maarifləndirilməsi” mövzusunda 3 günlük təlim kursu təşkil etmişdir. Təlim kursunda Lənkəran
Dövlət Universiteti, Lənkəran Dövlət Humanitar Kolleci və Lənkəran Tibb Kollecinin tələbələri, eləcə
də, QHT və yerli icmaların nümayəndələri iştirak etmişdir. Təlim kursunda MAGİYA ictimai



birliyinin heyətindən başqa, Azərbaycan ofisində BMT-nin Rezident Əlaqələndiricisi, BMT-nin
Koordinasiya Analitiki İradə xanım Əhmədova da iştirak etmişdir. Təlim kursunda heyətlə iştirakçılar
arasında seçki ilə əlaqədar bir çox mövzular – “Seçki hüququ barədə ümumi anlayış, Seçki
mədəniyyəti, Dünya praktikasında seçkilər, Seçkinin keçirilməsinin məqsədi və vəzifələri, Ümumi
seçki formaları və keçirilmə növləri, Seçkinin hüquqi tənzimlənməsi, Bərabər və birbaşa seçki
hüququ, Seçki hüquqlarından istifadə, Azərbaycanda seçkinin formaları və keçirilməsi, Seçki ilə
əlaqədar Azərbaycanın beynəlxalq öhdəlikləri, Azərbaycanda seçkiləri tənzimləyən qanunvericilik,
Aktiv və passiv seçki hüququ, Seçkidə seçici kimi iştirak etmək üçün lazım olan hüquqi sənədlər,
Seçki materialları və avadanlıqlarının siyahısı, Seçki zamanı fors-major və bunlardan çıxış yolları,
İlk dəfə səsverənlər üçün ümumi məlumatlandırma, İlk dəfə səsverənlərin seçki ərəfəsində və seçki
günü fəaliyyəti, Səsvermə prosesində seçici siyahısında adların müəyyən edilməsi, Səsvermə
bülletenlərinin doldurulması qaydası” müzakirə olunmuşdur. Təlimin keçirilməsi zamanı müxtəlif rol
oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar, fokus qrup müzakirələri
və təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından da geniş istifadə olunmuş və bütün sessiya ərzində
mövzularla bağlı bir-çox sosial çarxlar izlənilmişdir. Təlim kursunda İradə xanım Əhmədova da
həmçinin iştirakçı gənclərlə öz bilik və təcrübəsini bölüşmüş, eləcə də, təşkilatın heyəti ilə layihənin
gələcək fəaliyyətləri, xüsusilə də, Lənkəranda növbəti təlim kurslarının təşkilini müzakirə etmişdir.
Təlim kursunun sonunda iştirakçılar və təşkilatçılar layihə ilə bağlı öz fikirlərini bildirmiş, donorlara –
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Demokratiya Fondu və Azərbaycan Gənclər İttifaqına seçki ərəfəsində
region gəncləri üçün belə bir layihənin reallaşdırılmasını təmin etdikləri üçün minnətdarlıq etmişlər.

10. MAGİYA ictimai birliyi 23-25 avqust tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala otelində Azərbaycanın
19 müxtəlif regionlarından (Astara, Bakı, Bərdə, Biləsuvar, Cəlilabad, Gəncə, Hacıqabul, Xaçmaz,
İsmayıllı, Qəbələ, Lerik, Lənkəran, Neftçala, Salyan, Sumqayıt, Tovuz, Yardımlı, Yevlax və Zaqatala)
olan 20 nəfər gənc üçün “Regionlardan olan gənclər üçün liderlik məktəbi” mövzusunda birinci 3
günlük təlim kursunu təşkil etmişdir. Təlim kursunda 10 nəfər oğlan və 10 nəfər qız iştirak etmişdir.
Qeyd edək ki, təlim kurslarından öncə Azərbaycan Respublikasının 30 müxtəlif bölgəsindən (Abşeron,
Ağcabədi, Ağdam, Astara, Bakı, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar, Cəlilabad, Gəncə, Göyçay, Göygöl,
Hacıqabul, Xaçmaz, İsmayıllı, Qazax, Qəbələ, Qusar, Lerik, Lənkəran, Mingəçevir, Neftçala, Salyan,
Sumqayıt, Şəki, Tovuz, Yardımlı, Yevlax, Zaqatala və Zəngilan) 106 gənc ərizəçi (63 kişi və 43 qadın)
Liderlik Məktəbi üçün müraciət etmişdir. Təlim kursunda heyətlə iştirakçılar arasında liderlik
bacarıqları ilə əlaqədar bir çox mövzular – “Vətəndaş cəmiyyəti konsepsiyası – cəmiyyət, vətəndaş
fəaliyyəti, hüquq və vəzifələr, vətəndaş cəmiyyəti institutları, ictimai fəaliyyət və onun
genişləndirilməsi, vətəndaş mövqeyi - vətəndaş baxışı, təhsil konsepsiyası – formal təhsil, formal



olmayan təhsil, qeyri-formal təhsil (QFT), QFT imkanları, gənclərin şəxsi və peşəkar inkişafı,
karyera konsepsiyası – CV formaları haqqında məlumat, CV formalarının hazırlanmasının
təqdimatı, mükəmməl CV-nin hazırlanması, motivasiya məktubunun hazırlanması, iş, iş haqqında
informasiya əldə etməyin yolları, iş axtarışı bacarığı, uğurlu bir iş tapmağın effektiv yolları, karyera
məsləhət mərkəzləri/imkanları, müsahibə və uğurlu müsahibənin sirrləri, işgüzar davranış
qaydaları, demokratiya və insan hüquqları konsepsiyası – demokratiya, demokratiyanın əsas
dəyərləri, demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti, insan hüquq və azadlıqları, uşaq hüquqları,
Beynəlxalq və yerli insan hüquqları institutları, gender anlayışı, tolerantlıq və stereotiplər – gender
bərabərliyi, tolerantlıq - fərqləndirici xüsusiyyətləri qəbul etmək və onlara hörmət etmək,
stereotiplər - yazılmamış qanunlar” müzakirə olunmuşdur. Təlimin keçirilməsi zamanı heyət
interaktiv qrup müzakirələri, debatlar, simulyasiyalar, təqdimatlar, fokus qrup
müzakirələri, rol oyunları kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə etmiş, eləcə də, bütün
sessiya ərzində mövzularla bağlı bir-çox sosial çarxlara baxılmışdır. Təşkilatçılar həmçinin
iştirakçılarla layihənin gələcək fəaliyyətlərini, xüsusilə də, Lənkəranda növbəti təlim kurslarının
təşkilini müzakirə etmişlər. Təlim kursunun sonunda iştirakçılar və təşkilatçılar layihə ilə bağlı öz
fikirlərini bildirmiş, qonaqlara və donorlara – NDİ və USAİD Vaşinqton DC-yə region gəncləri üçün
belə bir layihənin reallaşdırılmasını təmin etdiyi üçün minnətdarlıq etmişlər.

11. MAGİYA ictimai birliyi 19-21 oktyabr tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala otelində 20 nəfər
gənc üçün “Regionlardan olan gənclər üçün liderlik məktəbi” mövzusunda ikinci 3 günlük təlim
kursunu təşkil etmişdir. Təlim kursunda 10 nəfər qız və 10 nəfər oğlan iştirak etmişdir. Təlim
kursunda təşkilatın heyətindən başqa bir nəfər qonaq – ABŞ-ın Sülh Korpusunun nümayəndəsi cənab
Danyel Haket, dövlət rəsmiləri Lənkəran şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin rəis müavini cənab Nazim
Vəliyev, Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin Baş
məsləhətçiləri cənab Asif İmanlı və cənab Yusif Xaniyev də iştirak etmişdir. Təlim kursunda heyətlə
iştirakçılar arasında liderlik bacarıqları ilə əlaqədar bir çox mövzular – “Ünsiyyət (kommunikasiya)
sessiyası: Ünsiyyət necə işləyir, Aktiv dinləmə və cavab vermə bacarıqları, Başqa nəzər nöqtələrə
baxmaq bacarıqları, Düşüncə və Ön görmələrin idarə olunması, Güclü tərəflərin müəyyən olunması,
Sizi başqaları necə görür, Bədən dilinə baxış, Mimikalar və jestlər, Özünə inamın artırılması, Çətin
insanlar və çətin situasiyalar, Konfliktlərin həlli, İcma ilə nəsillərarası ünsiyyət; Könüllülük və
könüllülük işinin təşkili sessiyası: Könüllü kimdir? Nə üçün insanlar könüllü olmalıdırlar? Rolun və
yanaşmanın müəyyən olunması, Könüllülüyün dəyərləri və faydaları, Beynəlxalq Könüllülük
İnstitutları, Tanınmış Azərbaycanlı və əcnəbi könüllülər; Liderlik və menecment sessiyası: Şəxsiyyətin
müəyyən edilməsi/Özünü tanıma, Sən kimsən? Biz kimik? Aktiv vətəndaş kimdir? Nə üçün ictimai-fəal



olmaq lazımdır? Liderliyin növləri, Liderlər doğulur və ya yetişir?, Liderlərin
cəmiyyətdə rolu və yeri, Hamı lider ola bilərmi? Liderlik və menecement, Icma
liderliyi, liderlik üslubları, Məntiqi yanaşma, Həvəsləndirmə, Motivasiya/ Ədalətlilik Nəzəriyyəsi;
Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında və sülh quruculuğunda gənclərin rolu sessiyası: Gənc
kimdir? Gənc və gənclik – yerli və beynəlxalq təcrübə kontekstində, Gənclər
siyasəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, Vətəndaş
cəmiyyətinin formalaşmasında gənclərin yeri, Sülh quruculuğunda gənclərin
rolu, Gənclərin ictimai-siyasi fəaliyyətdə yeri və rolu, Gənclər və inkişaf
modelləri” müzakirə olunmuşdur. Təlimin keçirilməsi zamanı müxtəlif rol oyunları, interaktiv
qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar, fokus qrup müzakirələri və təqdimatlar kimi bir
çox təlim metodlarından da geniş istifadə olunmuş və bütün sessiya ərzində mövzularla bağlı bir-çox
sosial çarxlar izlənilmişdir. Təlim kursunun sonunda iştirakçılar və təşkilatçılar layihə ilə bağlı öz
fikirlərini bildirmiş, qonaqlara və donorlara – NDİ və USAİD Vaşinqton DC-yə region gəncləri üçün
belə bir layihənin reallaşdırılmasını təmin etdiyi üçün minnətdarlıq edilmişdir.

12. MAGİYA ictimai birliyi 26-28 oktyabr tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala otelində
Azərbaycanın 13 müxtəlif regionundan (Ağdam, Astara, Bakı, Bərdə, Biləsuvar, Cəlilabad, Göygöl,
Qəbələ, Lənkəran, Masallı, Neftçala, Sumqayıt və Yevlax) olan 20 nəfər gənc üçün ABŞ-ın
Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə “Region gəncləri üçün liderlik
məktəbi” mövzusunda birinci 3 günlük təlim kursunu təşkil etmişdir. Təlim kursunda 10 nəfər oğlan
və 10 nəfər qız iştirak etmişdir. Qeyd edək ki, təlim kurslarından öncə Azərbaycan Respublikasının 20
müxtəlif bölgəsindən (Ağcəbədi, Ağdam, Astara, Bakı, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar, Cəlilabad, Gəncə,
Göygöl, İsmayıllı, Qazax, Qəbələ, Lerik, Lənkəran, Masallı, Neftçala, Sumqayıt, Ucar və Yevlax) 34
gənc ərizəçi (21 kişi və 13 qadın) Liderlik Məktəbi üçün müraciət etmişdir. Təlim kursunda təşkilatın
heyətindən başqa Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin
Baş məsləhətçisi cənab Yusif Xaniyev də iştirak etmişdir. Təlim kursunda heyətlə iştirakçılar arasında
liderlik bacarıqları ilə əlaqədar bir çox mövzular – “Vətəndaş cəmiyyəti konsepsiyası – cəmiyyət,
vətəndaş fəaliyyəti, hüquq və vəzifələr, vətəndaş cəmiyyəti institutları, ictimai fəaliyyət və onun
genişləndirilməsi, vətəndaş mövqeyi - vətəndaş baxışı, təhsil konsepsiyası – formal təhsil, formal
olmayan təhsil, qeyri-formal təhsil (QFT), QFT imkanları, gənclərin şəxsi və peşəkar inkişafı,
karyera konsepsiyası – CV formaları haqqında məlumat, CV formalarının hazırlanmasının



təqdimatı, mükəmməl CV-nin hazırlanması, motivasiya məktubunun hazırlanması, iş, iş haqqında
informasiya əldə etməyin yolları, iş axtarışı bacarığı, uğurlu bir iş tapmağın effektiv yolları, karyera
məsləhət mərkəzləri/imkanları, müsahibə və uğurlu müsahibənin sirrləri, işgüzar davranış
qaydaları, demokratiya və insan hüquqları konsepsiyası – demokratiya, demokratiyanın əsas
dəyərləri, demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti, insan hüquq və azadlıqları, uşaq hüquqları,
Beynəlxalq və yerli insan hüquqları institutları, gender anlayışı, tolerantlıq və stereotiplər – gender
bərabərliyi, tolerantlıq - fərqləndirici xüsusiyyətləri qəbul etmək və onlara hörmət etmək,
stereotiplər - yazılmamış qanunlar” müzakirə olunmuşdur. Təlimin keçirilməsi zamanı heyət
interaktiv qrup müzakirələri, debatlar, simulyasiyalar, təqdimatlar, fokus qrup
müzakirələri, rol oyunları kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə etmiş, eləcə də, bütün
sessiya ərzində mövzularla bağlı bir-çox sosial çarxlara baxılmışdır. Təşkilatçılar həmçinin
iştirakçılarla layihənin gələcək fəaliyyətlərini, xüsusilə də, Lənkəranda növbəti təlim kurslarının
təşkilini müzakirə etmişlər. Təlim kursunun sonunda iştirakçılar və təşkilatçılar layihə ilə bağlı öz
fikirlərini bildirmiş, qonaqlara və donora – ABŞ-ın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinə region
gəncləri üçün belə bir layihənin reallaşdırılmasını təmin etdiyi üçün minnətdarlıq etmişlər.

13. MAGİYA ictimai birliyi 30-31 oktyabr tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala otelində “Özünü və
ətrafdakıları HİV/AİDS və narkomaniyadan qoru!” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan
Respublikasının cənub bölgəsindən (Astara, Cəlilabad, Lerik, Lənkəran, Masallı və Yardımlı) olan 25
nəfər gənc üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi
ilə 2 günlük təlim kursu təşkil etmişdir. Təlim kursunda 13 nəfər qız və 12 nəfər oğlan iştirak etmişdir.
Təlim kursunda təşkilatın heyətindən başqa Lənkəran şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin rəis müavini
cənab Nazim Vəliyev və Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai-siyasi və humanitar məsələlər
şöbəsinin Baş məsləhətçisi cənab Yusif Xaniyev də iştirak etmişdir. Təlim kursunda heyətlə
iştirakçılar arasında sağlam həyat tərzi ilə əlaqədar bir çox mövzular – “HİV/AİDS, HİV/AİDS və
narkomaniya, cari problemlər və onların həlli yolları, Dünya və ölkə statistikaları” müzakirə
olunmuşdur. Təlim ərzində heyət müxtəlif rol oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar,
fokus qrup müzakirələri və təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə etmiş və bütün
sessiya ərzində mövzularla bağlı bir-çox sosial çarxlar izlənilmişdir. Təlim kursunun sonunda
iştirakçılar və təşkilatçılar səsvermə yolu ilə 10 fəal gənci 04-05 Dekabr 2013-cü il tarixində
Lənkərandakı “Təlimçilər üçün təlim” adlı zonal təlim kursuna seçdilər. Onlar həmçinin cənub
bölgəsində gənclər üçün belə bir mühüm layihənin həyata keçirilməsini təmin etdiyi üçün Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fonduna minnətdarlıq etmişlər.



14. MAGİYA ictimai birliyi 01 noyabr 2013-cü il tarixində MAGİYA ictimai birliyinin ofisində
“Azərbaycanda demokratik təşəbbüslərə dəstək” layihəsi çərçivəsində 16 nəfər gənc üçün yarım
günlük təlim kursu təşkil etmişdir. “Gənclər və qadınlar üçün QHT məlumatlandırması
(MAGİYA ictimai birliyinin timsalında)” adlı təlim kursunda heyətlə iştirakçılar arasında QHT
təsisatı ilə əlaqədar bir çox mövzular – “QHT, QHT təsisatı və idarəçiliyi” müzakirə olunmuşdur.
Təlim ərzində heyət müxtəlif rol oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar, fokus qrup
müzakirələri və təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə etmiş və bütün sessiya
ərzində mövzularla bağlı bir-çox sosial çarxlar izlənilmişdir. Tədbir zamanı bəzi iştirakçılar layihə
barədə müvafiq suallar vermiş və tədbirin sonunda qeyd etmişlər ki, gələcəkdə də, region gəncləri
üçün bu cür maraqlı və faydalı layihələrin həyata keçirilməsi çox yaxşı olardı.

15. MAGİYA ictimai birliyi 02-04 noyabr tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala otelində
Azərbaycanın 13 müxtəlif regionundan (Ağdam, Astara, Bakı, Bərdə, Biləsuvar, Cəlilabad, Göygöl,
Qəbələ, Lənkəran, Masallı, Neftçala, Sumqayıt və Yevlax) olan 20 nəfər gənc üçün ABŞ-ın
Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə “Region gəncləri üçün liderlik
məktəbi” mövzusunda ikinci 3 günlük təlim kursunu təşkil etmişdir. Təlim kursunda 10 nəfər oğlan
və 10 nəfər qız iştirak etmişdir. Təlim kursunda təşkilatın heyətindən başqa Lənkəran şəhər Gənclər və
İdman İdarəsinin rəis müavini cənab Nazim Vəliyev və Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai-
siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin Baş məsləhətçisi cənab Yusif Xaniyev də iştirak etmişdir.
Təlim kursunda heyətlə iştirakçılar arasında liderlik bacarıqları ilə əlaqədar bir çox mövzular –



“Ünsiyyət (kommunikasiya) sessiyası: Ünsiyyət necə işləyir, Aktiv dinləmə və cavab vermə
bacarıqları, Başqa nəzər nöqtələrə baxmaq bacarıqları, Düşüncə və Ön görmələrin idarə olunması,
Güclü tərəflərin müəyyən olunması, Sizi başqaları necə görür, Bədən dilinə baxış, Mimikalar və
jestlər, Özünə inamın artırılması, Çətin insanlar və çətin situasiyalar, Konfliktlərin həlli, İcma ilə
nəsillərarası ünsiyyət; Könüllülük və könüllülük işinin təşkili sessiyası: Könüllü kimdir? Nə üçün
insanlar könüllü olmalıdırlar? Rolun və yanaşmanın müəyyən olunması, Könüllülüyün dəyərləri və
faydaları, Beynəlxalq Könüllülük İnstitutları, Tanınmış Azərbaycanlı və əcnəbi könüllülər; Liderlik
və menecment sessiyası: Şəxsiyyətin müəyyən edilməsi/Özünü tanıma, Sən kimsən? Biz kimik?
Aktiv vətəndaş kimdir? Nə üçün ictimai-fəal olmaq lazımdır? Liderliyin növləri, Liderlər
doğulur və ya yetişir?, Liderlərin cəmiyyətdə rolu və yeri, Hamı lider ola
bilərmi? Liderlik və menecement, Icma liderliyi, liderlik üslubları, Məntiqi yanaşma,
Həvəsləndirmə, Motivasiya/ Ədalətlilik Nəzəriyyəsi; Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında və
sülh quruculuğunda gənclərin rolu sessiyası: Gənc kimdir? Gənc və gənclik – yerli və
beynəlxalq təcrübə kontekstində, Gənclər siyasəti haqqında Azərbaycan
Respublikasının qanunu, Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında
gənclərin yeri, Sülh quruculuğunda gənclərin rolu, Gənclərin ictimai-
siyasi fəaliyyətdə yeri və rolu, Gənclər və inkişaf modelləri” müzakirə
olunmuşdur. Təlimin keçirilməsi zamanı heyət interaktiv qrup müzakirələri, debatlar,
simulyasiyalar, təqdimatlar, fokus qrup müzakirələri, rol oyunları kimi bir çox təlim
metodlarından geniş istifadə etmiş, eləcə də, bütün sessiya ərzində mövzularla bağlı bir-çox sosial
çarxlara baxılmışdır. Təşkilatçılar həmçinin iştirakçılarla layihənin gələcək fəaliyyətlərini, xüsusilə də,
Lənkəranda növbəti təlim kurslarının təşkilini müzakirə etmişlər. Təlim kursunun sonunda iştirakçılar
və təşkilatçılar layihə ilə bağlı öz fikirlərini bildirmiş, qonaqlara və donora – ABŞ-ın Azərbaycan
Respublikasındakı Səfirliyinə region gəncləri üçün belə bir layihənin reallaşdırılmasını təmin etdiyi
üçün minnətdarlıq etmişlər.

16. MAGİYA ictimai birliyi 06-07 noyabr tarixlərində Masallı şəhərində Masallı Gənclər Evində “Özünü
və ətrafdakıları HİV/AİDS və narkomaniyadan qoru!” layihəsi çərçivəsində Masallı rayonundan
olan 25 nəfər gənc üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə
dəstəyi ilə 2 günlük təlim kursu təşkil etmişdir. Təlim kursunda 2 nəfər qız və 23 nəfər oğlan iştirak
etmişdir. Təlim kursunda təşkilatın heyətindən başqa Masallı rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi



cənab Camal Manafov da iştirak etmişdir. Təlim kursunda heyətlə iştirakçılar arasında sağlam həyat
tərzi ilə əlaqədar bir çox mövzular – “HİV/AİDS, HİV/AİDS və narkomaniya, cari problemlər və
onların həlli yolları, Dünya və ölkə statistikaları” müzakirə olunmuşdur. Təlim ərzində heyət müxtəlif
rol oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar, fokus qrup müzakirələri və təqdimatlar
kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə etmiş və bütün sessiya ərzində mövzularla bağlı bir-
çox sosial çarxlar izlənilmişdir. Təlim kursunun sonunda iştirakçılar və təşkilatçılar səsvermə yolu ilə
10 fəal gənci 04-05 Dekabr 2013-cü il tarixində Lənkərandakı “Təlimçilər üçün təlim” adlı zonal təlim
kursuna seçdilər. Onlar həmçinin cənub bölgəsində gənclər üçün belə bir mühüm layihənin həyata
keçirilməsini təmin etdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fonduna
minnətdarlıq etmişlər.

17. MAGİYA ictimai birliyi 09-11 noyabr tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala otelində 20 nəfər
gənc üçün “Regionlardan olan gənclər üçün liderlik məktəbi” mövzusunda üçüncü 3 günlük təlim
kursunu təşkil etmişdir. Təlim kursunda 10 nəfər qız və 10 nəfər oğlan iştirak etmişdir. Təlim
kursunda təşkilatın heyətindən başqa bir nəfər qonaq – BMT-nin İctimai İnformasiya Şöbəsinin
nümayəndəsi cənab Zəka Quluyev və Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin İctimai-siyasi və humanitar
məsələlər şöbəsinin Baş məsləhətçisi cənab Yusif Xaniyev də iştirak etmişdir. Təlim kursunda heyətlə
iştirakçılar arasında liderlik bacarıqları ilə əlaqədar bir çox mövzular – “İctimai Müvəkkilik
(Advokasi) – ictimai maraqların qorunması, problemin seçilməsi, ictimai maarifləndirmə və ictimai
vəkillik sessiyası: Advokasi - ictimai vəkillik anlayışı, Advokasi fəaliyyətinin məqsəd və məramları,
Advokasi kampaniyası mərhələlərinin ardıcıllığı, Advokasiyə sistemli yanaşmanın vacibliyi,
İnformasiya təminatı, maarifləndirmə və təbliğat, İctimaiyyətlə əlaqələr (PR), İcma səviyyəli ictimai
müvəkkilik, İctimaiyyətin səfərbər olunması, Sosial tərəfdaşlıq; Advokasi kampaniyasında problemin
qoyuluşu, informasiyanın toplanması və təhlili sessiyası: Məsələ və problem anlayışları, Məsələnin
seçilməsi və problemin qoyuluşu, Advokasi kampaniyası üçün problemin seçim meyarları, Advokasi
kampaniyası üçün informasiyanın toplanması üsulları, Advokasinin əsas strategiyası, Strategiya və
Taktika anlayışları, Advokasi zamanı səmərəli strategiya və onun taktiki növləri, Qanunvericilik
vasitəsilə Advokasi, Məhkəmələr vasitəsilə Advokasi, Dəstək bazasının genışlənməsi vasitəsilə
Advokasi, KİV vasitəsilə Advokasi; Strateji planlaşdırma, strategiyanın təyini - taktiki mülahizələr
sessiyası: Məqsəd: qısa müddətli məqsəd, uzun müddətli məqsəd, Strategiya,
Strategiyanın məqsədlə əlaqəsi, Nəticə yönümlü strategiya, Taktika və taktiki
mülahizələr, Risklərin təyin olunması və risklərin dəf edilməsi; Kampaniyanın
mesajının hazırlanması sessiyası: Mesajın forması və çatdırılma üsulları, Effektiv mesajın meyarları,



Beyin həmləsi texnikasından istifadə” müzakirə olunmuşdur. Təlimin keçirilməsi zamanı müxtəlif rol
oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar, fokus qrup müzakirələri
və təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından da geniş istifadə olunmuş və bütün sessiya ərzində
mövzularla bağlı bir-çox sosial çarxlar izlənilmişdir. Təlim kursunun sonunda iştirakçılar və
təşkilatçılar layihə ilə bağlı öz fikirlərini bildirmiş, qonaqlara və donorlara – NDİ və USAİD
Vaşinqton DC-yə region gəncləri üçün belə bir layihənin reallaşdırılmasını təmin etdiyi üçün
minnətdarlıq edilmişdir.

18. MAGİYA ictimai birliyi 12-13 noyabr tarixlərində Astara şəhərində Şindan otelində “Özünü və
ətrafdakıları HİV/AİDS və narkomaniyadan qoru!” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan
Respublikasının müxtəlif bölgələrindən (Astara, Biləsuvar, Cəlilabad, İmişli, Lerik, Lənkəran, Masallı,
Saatlı, Sumqayıt və Yardımlı) olan 25 nəfər gənc üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə 2 günlük təlim kursu təşkil etmişdir. Təlim kursunda 8 nəfər qız
və 17 nəfər oğlan iştirak etmişdir. Təlim kursunda təşkilatın heyətindən başqa Astara rayon Gənclər və
İdman İdarəsinin rəisi cənab Ərçə Əliyev də iştirak etmişdir. Təlim kursunda heyətlə iştirakçılar
arasında sağlam həyat tərzi ilə əlaqədar bir çox mövzular – “HİV/AİDS, HİV/AİDS və narkomaniya,
cari problemlər və onların həlli yolları, Dünya və ölkə statistikaları” müzakirə olunmuşdur. Təlim
ərzində heyət müxtəlif rol oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar, fokus qrup
müzakirələri və təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə etmiş və bütün sessiya
ərzində mövzularla bağlı bir-çox sosial çarxlar izlənilmişdir. Təlim kursunun sonunda iştirakçılar və
təşkilatçılar səsvermə yolu ilə 10 fəal gənci 04-05 Dekabr 2013-cü il tarixində Lənkərandakı
“Təlimçilər üçün təlim” adlı zonal təlim kursuna seçdilər. Onlar həmçinin cənub bölgəsində gənclər
üçün belə bir mühüm layihənin həyata keçirilməsini təmin etdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Gənclər Fonduna minnətdarlıq etmişlər.



19. MAGİYA ictimai birliyi 16-18 noyabr tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala otelində 20 nəfər
gənc üçün ABŞ-ın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə “Region gəncləri
üçün liderlik məktəbi” mövzusunda üçüncü 3 günlük təlim kursunu təşkil etmişdir. Təlim kursunda
10 nəfər qız və 10 nəfər oğlan iştirak etmişdir. Təlim kursunda təşkilatın heyətindən başqa ABŞ-ın
Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinin ictimaiyyət işləri üzrə müşaviri cənab Stefan Qais və
ictimaiyyət işləri üzrə şöbənin əməkdaşı xanım Gülarə Ələkbərova, eləcə də, Lənkəran Şəhər İcra
Hakimiyyətinin İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin Baş məsləhətçisi cənab Yusif Xaniyev
də iştirak etmişdir. Təlim kursunda heyətlə iştirakçılar arasında liderlik bacarıqları ilə əlaqədar bir çox
mövzular – “İctimai Müvəkkilik (Advokasi) – ictimai maraqların qorunması, problemin seçilməsi,
ictimai maarifləndirmə və ictimai vəkillik sessiyası: Advokasi - ictimai vəkillik anlayışı, Advokasi
fəaliyyətinin məqsəd və məramları, Advokasi kampaniyası mərhələlərinin ardıcıllığı, Advokasiyə
sistemli yanaşmanın vacibliyi, İnformasiya təminatı, maarifləndirmə və təbliğat, İctimaiyyətlə əlaqələr
(PR), İcma səviyyəli ictimai müvəkkilik, İctimaiyyətin səfərbər olunması, Sosial tərəfdaşlıq; Advokasi
kampaniyasında problemin qoyuluşu, informasiyanın toplanması və təhlili sessiyası: Məsələ və
problem anlayışları, Məsələnin seçilməsi və problemin qoyuluşu, Advokasi kampaniyası üçün
problemin seçim meyarları, Advokasi kampaniyası üçün informasiyanın toplanması üsulları,
Advokasinin əsas strategiyası, Strategiya və Taktika anlayışları, Advokasi zamanı səmərəli strategiya
və onun taktiki növləri, Qanunvericilik vasitəsilə Advokasi, Məhkəmələr vasitəsilə Advokasi, Dəstək
bazasının genışlənməsi vasitəsilə Advokasi, KİV vasitəsilə Advokasi; Strateji planlaşdırma,
strategiyanın təyini - taktiki mülahizələr sessiyası: Məqsəd: qısa müddətli məqsəd, uzun
müddətli məqsəd, Strategiya, Strategiyanın məqsədlə əlaqəsi, Nəticə
yönümlü strategiya, Taktika və taktiki mülahizələr, Risklərin təyin olunması
və risklərin dəf edilməsi; Kampaniyanın mesajının hazırlanması sessiyası: Mesajın forması
və çatdırılma üsulları, Effektiv mesajın meyarları, Beyin həmləsi texnikasından istifadə” müzakirə
olunmuşdur. Təlimin keçirilməsi zamanı müxtəlif rol oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar,
simulyasiyalar, fokus qrup müzakirələri və təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından
da geniş istifadə olunmuş və bütün sessiya ərzində mövzularla bağlı bir-çox sosial çarxlar
izlənilmişdir. Təlim kursunun sonunda iştirakçılar və təşkilatçılar layihə ilə bağlı öz fikirlərini
bildirmiş, qonaqlara və donora – ABŞ-ın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinə region gəncləri
üçün belə bir layihənin reallaşdırılmasını təmin etdiyi üçün minnətdarlıq etmişlər.



20. MAGİYA ictimai birliyi 30 noyabr – 01-02 dekabr 2013-cü il tarixlərində Lənkəran şəhərində yerləşən
AB Qala otelində Azərbaycanın 13 müxtəlif regionundan (Astara, Bərdə, Biləsuvar, Cəlilabad,
İsmayıllı, Lerik, Lənkəran, Masallı, Mingəçevir, Siyəzən, Sumqayıt, Şəki və Yevlax) olan 25 nəfər
gənc üçün Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə (3595
AZN) “Korporativ sosial məsuliyyət siyasətinin formalaşdırılmasına ictimai dəstək” mövzusunda
3 günlük təlim kursları təşkil etmişdir. Təlim kurslarında 16 nəfər oğlan və 9 nəfər qız iştirak etmişdir.
Qeyd edək ki, təlim kurslarından öncə Respublikanın 15 müxtəlif yaşayış məntəqəsindən (Astara,
Bakı, Bərdə, Biləsuvar, Cəlilabad, Daşkəsən, İsmayıllı, Lerik, Lənkəran, Masallı, Mingəçevir,
Siyəzən, Sumqayıt, Şəki və Yevlax) 40 gənc ərizəçi (26 oğlan və 14 qız) təlim kurslarında iştirak
etmək üçün təşkilata müraciət etmişdir. Təlim kurslarında təşkilatın heyətindən başqa Lənkəran şəhər
Gənclər və İdman İdarəsinin rəis müavini cənab Nazim Vəliyev, 6 saylı Ərazi Vergilər İdarəsinin vergi
ödəyicilərinə xidmət sektorunun müdiri cənab Eldəniz Kərimov, Bank Standard KB Lənkəran
Filialının direktoru cənab Rüfət Əsgərov, Access Bankın marketinq şöbəsinin baş mütəxəssisi cənab
Kamal Eminov, Sumqayıt Texnologiyalar Parkının Beynəlxalq standardlar üzrə aparıcı mütəxəsisi
cənab Rüfət Əliyev və KSM üzrə milli ekspert cənab Əhəd Kazımov da iştirak etmişdir. Təlim
kurslarında heyətlə iştirakçılar arasında Korporativ sosial məsuliyyət (KSM) sahəsi ilə əlaqədar bir
çox mövzular – “Korporativ Sosial Məsuliyyətli (KSM) sessiyası: KSM Fəaliyyət anlayışı, KSM
Siyasət və onun formalaşması, KSM üzrə Dövlətin sosial siyasəti, KSM və davamlı inkişaf, KSM –
yerli və beynəlxalq təcrübə kontekstində, Biznesin KSM – xeyriyyəçilik, KSM şirkətlər qrupu – yerli
şirkətlərə çıxış, KSM və Karyera imkanları, KSM-in formalaşmasında gənclərin rolu və yeri, KSM-in
inkişafında QHT institutları və onların funksiyaları, KSM əsaslı layihələrin – təkliflərin yazılması və
idarəçiliyi, KSM sahəsində Dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq, KSM sahəsində özəl qurumlarla
əməkdaşlıq, KSM sahəsində QHT-lərlə əməkdaşlıq, KSM sahəsində İcmalarla əməkdaşlıq, KSM
sahəsində KİV-lərlə əməkdaşlıq; Korporativ Sosial Məsuliyyətli (KSM) ünsiyyət (kommunikasiya)
sessiyası: Ünsiyyət necə işləyir, Aktiv dinləmə və cavab vermə bacarıqları, Başqa nəzər nöqtələrə
baxmaq bacarıqları, Düşüncə və Ön görmələrin idarə olunması, Güclü tərəflərin müəyyən olunması,
Sizi başqaları necə görür, Bədən dilinə baxış, Mimikalar və jestlər, Özünə inamın artırılması, Çətin
insanlar və çətin situasiyalar, Konfliktlərin həlli, İcma ilə nəsillərarası ünsiyyət; Korporativ Sosial
Məsuliyyətli (KSM) ictimai müvəkkilik (Advokasi) sessiyası: Advokasi – ictimai vəkillik anlayışı,
Advokasi fəaliyyətinin məqsəd və məramları, Advokasi kampaniyası mərhələlərinin ardıcıllığı,
İnformasiya təminatı, maarifləndirmə və təbliğat, İctimaiyyətlə əlaqələr (PR), İcma səviyyəli ictimai
müvəkkilik, İctimaiyyətin səfərbər olunması, Sosial tərəfdaşlıq, Advokasi kampaniyasında məsələ və
problem anlayışı, məsələnin seçilməsi, problemin qoyuluşu, Advokasi kampaniyası üçün
informasiyanın toplanması üsulları, Advokasinin əsas strategiyası, Strategiya və Taktika anlayışları,



Advokasi kampaniyasında məqsəd: qısa müddətli məqsəd, uzun müddətli məqsəd,
Qanunvericilik, Məhkəmələr, Dəstək bazasının genışlənməsi və KİV vasitəsilə Advokasi; Korporativ
Sosial Məsuliyyətli (KSM) mesajın hazırlanması sessiyası: Mesajın forması və çatdırılma üsulları,
Effektiv mesajın meyarları, Beyin həmləsi texnikasından istifadə” müzakirə olunmuşdur. Təlimin
keçirilməsi zamanı heyət interaktiv qrup müzakirələri, debatlar, simulyasiyalar,
təqdimatlar, fokus qrup müzakirələri, rol oyunları kimi bir çox təlim metodlarından geniş
istifadə etmiş, eləcə də, bütün sessiya ərzində mövzularla bağlı bir-çox sosial çarxlar izlənilmişdir.
Təşkilatçılar həmçinin iştirakçılarla layihə ilə bağlı gələcək fəaliyyətləri, xüsusilə də, layihə
çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin nailiyyətləri, nəticə və yekunu barədə 18 dekabr 2013-cü il
tarixində Lənkəranda mətbuat konfransının təşkilini də müzakirə etmişlər. Təlim kursunun sonunda
iştirakçılar və təşkilatçılar, eləcə də qonaqlar və ekspertlər layihə ilə bağlı öz fikirlərini bildirmiş və
donora – Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinə gənclər üçün belə bir aktual
layihənin reallaşdırılmasını təmin etdiyi üçün minnətdarlıq etmişlər.

21. MAGİYA ictimai birliyi 04-05 dekabr 2013-cü il tarixlərində Lənkəran şəhərində yerləşən AB Qala
otelində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun 5500 manatlıq maliyyə
dəstəyi ilə “Özünü və ətrafdakıları HİV/AİDS və narkomaniyadan qoru!” layihəsi çərçivəsində
Azərbaycan Respublikasının 3 müxtəlif rayonundan (Masallı, Astara və Lənkəran) olan 30 nəfər gənc
üçün 2 günlük “Təlimçilər üçün təlim” adlı zonal təlim kursu təşkil etmişdir. Təlim kursunda 9 nəfər
qız, 21 nəfər oğlan iştirak etmişdir. Təlim kursunda heyətlə iştirakçılar arasında sağlam həyat tərzi və
təlimçilik ilə əlaqədar bir çox mövzular – “HİV/AİDS, HİV/AİDS və narkomaniya, cari problemlər və
onların həlli yolları, Dünya və ölkə statistikaları, menecment və liderlik, təlimçi və təlimçilik”
müzakirə olunmuşdur. Təlim ərzində heyət müxtəlif rol oyunları, interaktiv qrup işləri, fokus qrup
müzakirələri, beyin həmləsi, debatlar və təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə
etmiş və bütün sessiya ərzində mövzularla bağlı bir-çox sosial çarxlar izlənilmişdir. Əlavə edək ki,
təlim kursuda həmçinin Lənkəran şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin rəis müavini cənab Nazim
Vəliyev, Lənkəran Rayonlararası Narkoloji Dispanserin Baş həkimi cənab Vüqar Əliyev və
Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin Lənkəran Regional Laboratoriyasının müdiri cənab Rəmiəli
İbişov da iştirak etmiş, iştirakçı gənclərlə özlərinin şəxsi bilik və təcrübələrini bölüşmüşlər. Təlim
kursunun sonunda iştirakçılara müvafiq sertifikatlar təqdim olunmuşdur. Təşkilatçılar həmçinin
iştirakçılarla layihə ilə bağlı gələcək fəaliyyətləri, xüsusilə də, layihə çərçivəsində həyata keçirilən
tədbirlərin nailiyyətləri, nəticə və yekunu barədə 18 dekabr 2013-cü il tarixində Lənkəranda mətbuat
konfransının təşkilini də müzakirə etmişlər. Təlim kursunun sonunda iştirakçılar və təşkilatçılar, eləcə



də qonaqlar və ekspertlər layihə ilə bağlı öz fikirlərini bildirmiş və donora – Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fonduna gənclər üçün belə mühüm bir layihənin
reallaşdırılmasını təmin etdiyi üçün minnətdarlıq etmişlər.

22. MAGİYA ictimai birliyi 07-09 dekabr tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala otelində 20 nəfər gənc
üçün Milli Demokratiya İnstitutunun və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf
Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə “Regionlardan olan gənclər üçün liderlik məktəbi” mövzusunda
dördüncü 3 günlük təlim kursunu təşkil etmişdir. Təlim kursunda 10 nəfər qız və 10 nəfər oğlan iştirak
etmişdir. Təlim kursunda təşkilatın heyətindən başqa, Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycan
Respublikasındakı Nümayəndəliyinin Direktor müavini cənab Sənan Süleymanov və Maliyyə
meneceri xanım Kəmalə Teymurova, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan
Respublikasındakı Səfirinin müavini cənab Derek C. Hoqan və Birinci Katib/Konsul cənab Rocer C.
Riqaud da iştirak etmişdir. Təlim kursunda heyətlə iştirakçılar arasında liderlik bacarıqları ilə əlaqədar
bir çox mövzular – "QHT təsisatı və idarəçiliyi sessiyası: QHT-lərin yaradılmasının hüquqi əsasları,
İctimai fondlar, İctimai birliklər, Gənclər təşkilatları, Tanınmış Beynəlxalq və Milli
Gənclər Təşkilatları, QHT təsisatı və təsis sənədləri; Gənclərlə bağlı yerli və
beynəlxalq layihələr və bu layihələrdə iştirak yolları sessiyası: Yerli gənclər təşkilatları,
Azərbaycan Gənclər Fondu, Beynəlxalq gənclər təşkilatları, Gənclər
təşkilatlarının şəbəkələri və forumları, Avropa Şurası Gənclər Fondu,
Gənclər Fəaliyyətdə proqramı, Beynəlxalq və yerli təhsil proqramları və
təqaüdlər (ABŞ və Avropa təcrübəsi); Layihələrin – təkliflərin yazılması və idarəçiliyi,
fəaliyyət planlarının tərtibatı, layihələrin davamlılığı, monitorinq və qiymətləndirmə sessiyası:
Layihənin yazılması qaydası, İdeyanın müəyyən olunması, Layihənin quruluşu – layihənin dizayn
olunması, Layihə üzrə fəaliyyət planı, Layihədə monitorinq və qiymətləndirmə – indikatorlar,
Layihənin idarə olunması və davamlılığı; Büdcə və fandreyzinq məsələləri, donor və qrant
anlayışları sessiyası: Büdcə və büdcənin yazılması qaydası, Büdcədə şəffaflıq və hesabatlılıq, Büdcə
ilə layihə təklifinin bir-birini tamamlaması və ya uzlaşması, Büdcənin strukturu və dizaynı, Maliyyə
axtarışının yolları – uzun müddətli və qısa müddətli maliyyə axtarışı, Maliyyə axtarışına sistemli
yanaşmanın vacibliyi – uğurlu maliyyə axtarışı üçün addımlar; Donor və qrant anlayışları sessiyası:
Donor kimdir? Milli və Beynəlxalq Donorlar, Donorlara layihənin
“satılması” və ya layihənin təqdim olunması bacarıqları, Dəstək, Zəmanət və



digər faydalı məktub formaları, Qrant nədir?, Koorporativ Sosial məsuliyyət
anlayışı, Bizness münasibətlərin qurulması, Donor bazasının yaradılması,
Dövlət, QHT, bizness əməkdaşlığı – layihənin uğuru kimi; Hesabatların
hazırlanması, uğur hekayələrinin yazılması sessiyası: Nəqli hesabatların hazırlanması,
Maliyyə hesabatlarının tərtibatı, Uğur hekayəsi nədir? Uğur hekayəsi ilə
bağlı sosial videoçarxların izlənilməsi; İbtidai kompüter bilikləri və internet, yeni media
– sosial media sessiyası: Kompüter, ondan düzgün və səmərəli istifadə yolları,
İnternet, ondan səmərəli və peşəkar istifadə yolları – Elektron poçt, Yeni
media və ya sosial media barədə anlayış, Bloqlar və onların effektiv
yaradılması mexanizmləri, Sosial şəbəkələr – Facebook, Twitter, You tube
və s.; Dövlət qurumları və KİV-lə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması yolları sessiyası: Dövlət
qurumları və onlarla yaxından əməkdaşlıq yolları, KİV və KİV-lərlə
səmərəli əməkdaşlıq yolları, Əməkdaşlıq şəklində qurulan birgə uğurlu
ictimai fəaliyyət” müzakirə olunmuşdur. Təlimin keçirilməsi zamanı müxtəlif rol oyunları,
interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar, fokus qrup müzakirələri və
təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından da geniş istifadə olunmuş və bütün sessiya ərzində
mövzularla bağlı bir-çox sosial çarxlar izlənilmişdir. Sonunda bütün iştirakçılara müvafiq sertifikatlar
təqdim olunmuşdur. Təlim kursunun sonunda iştirakçılar və təşkilatçılar layihə ilə bağlı öz fikirlərini
bildirmiş, qonaqlara və donorlara – NDİ və USAİD Vaşinqton DC-yə region gəncləri üçün belə bir
layihənin reallaşdırılmasını təmin etdiyi üçün minnətdarlıq etmişlər.

23. MAGİYA ictimai birliyi 14-16 dekabr tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala otelində 20 nəfər gənc
üçün ABŞ-ın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə “Region gəncləri üçün
liderlik məktəbi” mövzusunda dördüncü 3 günlük təlim kursunu təşkil etmişdir. Təlim kursunda 10
nəfər qız və 10 nəfər oğlan iştirak etmişdir. Təlim kursunda heyətlə iştirakçılar arasında liderlik
bacarıqları ilə əlaqədar bir çox mövzular – "QHT təsisatı və idarəçiliyi sessiyası: QHT-lərin
yaradılmasının hüquqi əsasları, İctimai fondlar, İctimai birliklər, Gənclər təşkilatları,
Tanınmış Beynəlxalq və Milli Gənclər Təşkilatları, QHT təsisatı və təsis



sənədləri; Gənclərlə bağlı yerli və beynəlxalq layihələr və bu layihələrdə iştirak yolları sessiyası:
Yerli gənclər təşkilatları, Azərbaycan Gənclər Fondu, Beynəlxalq gənclər
təşkilatları, Gənclər təşkilatlarının şəbəkələri və forumları, Avropa Şurası
Gənclər Fondu, Gənclər Fəaliyyətdə proqramı, Beynəlxalq və yerli təhsil
proqramları və təqaüdlər (ABŞ və Avropa təcrübəsi); Layihələrin – təkliflərin
yazılması və idarəçiliyi, fəaliyyət planlarının tərtibatı, layihələrin davamlılığı, monitorinq və
qiymətləndirmə sessiyası: Layihənin yazılması qaydası, İdeyanın müəyyən olunması, Layihənin
quruluşu – layihənin dizayn olunması, Layihə üzrə fəaliyyət planı, Layihədə monitorinq və
qiymətləndirmə – indikatorlar, Layihənin idarə olunması və davamlılığı; Büdcə və fandreyzinq
məsələləri, donor və qrant anlayışları sessiyası: Büdcə və büdcənin yazılması qaydası, Büdcədə
şəffaflıq və hesabatlılıq, Büdcə ilə layihə təklifinin bir-birini tamamlaması və ya uzlaşması, Büdcənin
strukturu və dizaynı, Maliyyə axtarışının yolları – uzun müddətli və qısa müddətli maliyyə axtarışı,
Maliyyə axtarışına sistemli yanaşmanın vacibliyi – uğurlu maliyyə axtarışı üçün addımlar; Donor və
qrant anlayışları sessiyası: Donor kimdir? Milli və Beynəlxalq Donorlar,
Donorlara layihənin “satılması” və ya layihənin təqdim olunması bacarıqları,
Dəstək, Zəmanət və digər faydalı məktub formaları, Qrant nədir?,
Koorporativ Sosial məsuliyyət anlayışı, Bizness münasibətlərin qurulması,
Donor bazasının yaradılması, Dövlət, QHT, bizness əməkdaşlığı – layihənin
uğuru kimi; Hesabatların hazırlanması, uğur hekayələrinin yazılması sessiyası: Nəqli
hesabatların hazırlanması, Maliyyə hesabatlarının tərtibatı, Uğur hekayəsi
nədir? Uğur hekayəsi ilə bağlı sosial videoçarxların izlənilməsi; İbtidai
kompüter bilikləri və internet, yeni media – sosial media sessiyası: Kompüter, ondan düzgün
və səmərəli istifadə yolları, İnternet, ondan səmərəli və peşəkar istifadə
yolları – Elektron poçt, Yeni media və ya sosial media barədə anlayış,
Bloqlar və onların effektiv yaradılması mexanizmləri, Sosial şəbəkələr –
Facebook, Twitter, You tube və s.; Dövlət qurumları və KİV-lə əməkdaşlıq əlaqələrinin
qurulması yolları sessiyası: Dövlət qurumları və onlarla yaxından əməkdaşlıq
yolları, KİV və KİV-lərlə səmərəli əməkdaşlıq yolları, Əməkdaşlıq şəklində
qurulan birgə uğurlu ictimai fəaliyyət” müzakirə olunmuşdur. Təlimin keçirilməsi zamanı
müxtəlif rol oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar, fokus qrup
müzakirələri və təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından da geniş istifadə olunmuş və bütün
sessiya ərzində mövzularla bağlı bir-çox sosial çarxlar izlənilmişdir. Sonunda bütün iştirakçılara
müvafiq sertifikatlar təqdim edilmişdir. Təlim kursunun sonunda iştirakçılar və təşkilatçılar layihə ilə
bağlı öz fikirlərini bildirmiş və donora – ABŞ-ın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinə region
gəncləri üçün belə bir layihənin reallaşdırılmasını təmin etdiyi üçün minnətdarlıq etmişlər.



24. 18 Dekabr 2013-cü il tarixində MAGİYA ictimai birliyi Lənkəran şəhərindəki ofisində ABŞ-ın
Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə (13223,22 ABŞ Dolları) həyata
keçirilən “Region gəncləri üçün liderlik məktəbi” layihəsnin, eləcə də, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə (5500 manatl) həyata keçirilən “Özünü və
ətrafdakıları HİV/AİDS və narkomaniyadan qoru!” layihəsinin və Azərbaycan Respublikasının
Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə (3595 AZN) həyata keçirilən “Korporativ sosial
məsuliyyət siyasətinin formalaşdırılmasına ictimai dəstək” layihəsinin bitməsi ilə əlaqədar mətbuat
konfransı təşkil etmişdir. Tədbirdə 20 nəfərə yaxın KİV, hökumət, QHT və Gənclər təşkilatlarının
nümayəndələri iştirak etmişdir. Tədbir zamanı təşkilatın nümayəndələri iştirakçılara mövcud
layihələrin uğurları və davamlı nəticələri barədə qısa məlumatlar vermişlər. Tədbir zamanı bəzi
iştirakçılar cari layihələr barədə müvafiq suallar vermiş və tədbirin sonunda qeyd etmişlər ki,
gələcəkdə də, region gəncləri üçün bu cür maraqlı və faydalı layihələrin həyata keçirilməsi çox yaxşı
olardı. Sonda Azərbaycan Respublikasının regionlarından olan gənclərinin bilik və bacarıqlarının
gücləndirilməsinin yüksəldilməsi istiqamətində göstərdiyi diqqət və dəstəyə görə hamı layihələrin
donorlarına minnətdarlıq etdi.

25. MAGİYA ictimai birliyi 24 dekabr 2013-cü il tarixində MAGİYA ictimai birliyinin ofisində
“Azərbaycanda demokratik təşəbbüslərə dəstək” layihəsi çərçivəsində 18 nəfər gənc üçün yarım
günlük təlim kursu təşkil etmişdir. “Gənclər və qadınlar üçün bələdiyyə seçkiləri barədə təlim”
adlı təlim kursunda heyətlə iştirakçılar arasında bələdiyyə ilə əlaqədar bir çox mövzular –



“Bələdiyyələr, onların səlahiyyətləri və funksiyaları, bələdiyyə seçkiləri” müzakirə olunmuşdur. Təlim
ərzində heyət müxtəlif rol oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar, fokus qrup
müzakirələri və təqdimatlar kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə etmiş və bütün sessiya
ərzində mövzularla bağlı bir-çox sosial çarxlar izlənilmişdir. Tədbir zamanı bəzi iştirakçılar layihə
barədə müvafiq suallar vermiş və tədbirin sonunda qeyd etmişlər ki, gələcəkdə də, region gəncləri
üçün bu cür maraqlı və faydalı layihələrin həyata keçirilməsi çox yaxşı olardı.

26. MAGİYA ictimai birliyi 25-29 dekabr 2013-cü il tarixlərində ABŞ Dövlət Departamentinin maliyyə
və Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının (BMqT) təşkilati dəstəyi ilə həyata keçirilən “Azərbaycanda
potensialların artırılması və texniki dəstək vasitəsilə insan alverinə qarşı mübarizənin səmərəliyi
üçün əməkdaşlığın gücləndirilməsi – III faza” adlı layihə çərçivəsində Cəlilabad rayonunda 30
təlim kursu həyata keçirmişdir. Layihənin məqsədi icmalarda məktəb şagirdlərini, universitet
tələbələrini, gəncləri və digər tərəfləri bilgiləndirmək və sonradan insan alverinin qarşısının alınması
və öz icmalarında həmyaşıdları arasında təhlükəsiz miqrasiya barədə məlumatları yaymaqdan
ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin Cənub Regional
Nümayəndəliyinin rəhbəri Ziya İsmayılov və Cəlilabad Rayon Təhsil Şöbəsinin əməkdaşlarının birgə
iştirakı ilə Sabir Rəzzaqov adına Cəlilabad şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbdə, Cəlilabad şəhər 8
nömrəli texniki və humanitar fənnlər təmayüllü məktəb – liseydə, Cəlilabad şəhər Nizami adına 1
nömrəli humanitar və təbiət fənnləri təmayüllü məktəb – liseydə, Cəlilabad şəhər Zərifə Əliyeva adına
orta məktəbdə, V.Mürsəlov adına Göytəpə şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbdə, V.Hüseynov adına
Göytəpə şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbdə, Ş.Soltanov adına Qarazəncir kənd tam orta məktəbində,
Ş.Nəzərov adına Ocaqlı kənd 1 nömrəli tam orta məktəbdə, Alar kənd 1 saylı tam orta məktəbdə,
E.Hüseynov adına Privolnoye kənd 1 nömrəli tam orta məktəbdə, Privolnoye kənd 2 saylı tam orta
məktəbdə, Ş.İ.Xətai adına Cəlilabad şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbdə, Şükür Xudiyev adına
Cəlilabad şəhər 5 nömrəli ümumi orta məktəbdə, Cəlilabad şəhər 3 nömrəli ümumi orta məktəbdə,
Muğan kənd tam orta məktəbdə, N.Alışanov adına Maşlıq kənd tam orta məktəbdə, Kazımabad kənd
tam orta məktəbdə, Komanlı kənd tam orta məktəbdə, Bəcirəvan kənd tam orta məktəbdə, Həziabad
kənd tam orta məktəbdə, Vüqar Niftullayev adına Günəşli kənd 1 nömrəli tam orta məktəbdə,
Ə.Həsənov adına Günəşli kənd 2 nömrəli tam orta məktəbdə, Alar kənd 2 nömrəli tam orta məktəbdə,
Rauf Quliyev adına Alar kənd 3 nömrəli tam orta məktəbdə, C.Əliyev adına Ocaqlı kənd 2 nömrəli
tam orta məktəbdə, E.Yusubov adına Uzuntəpə kənd 1 nömrəli tam orta məktəbdə, Rauf Hüseynov
adına Uzuntəpə kənd 2 saylı tam orta məktəbdə, Naib Qurbanov adına Uzuntəpə kənd 3 saylı ümumi
orta məktəbdə, Uzuntəpə kənd 4 nömrəli tam orta məktəbdə və Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun
Cəlilabad Filialında müvafiq təlim kursları təşkil olunmuşdur. Təlim kurslarında ümumilkdə 1050



şagird və 60 tələbə iştirak etmişdir. Təlim kurslarında heyətlə iştirakçılar arasında insan alveri riskləri
və təhlükəsiz miqrasiya məsələləri geniş müzakirə olunmuş və iştirakçılara müvafiq kitabça və
bukletlər paylanılmışdır. Təlim kursları ərzində heyət üzvləri müxtəlif təqdimatlar, fokus qrup
müzakirələri, beyin həmləsi və debat kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə etmiş və mövzu
ilə əlaqədar bir neçə sosial çarxlar izlənilmişdir. Sonda regiondakı şagird və tələbələrin bilik və
bacarıqlarının gücləndirilməsinin yüksəldilməsi istiqamətində göstərdiyi diqqət və dəstəyə görə hamı
layihənin donorlarına minnətdarlıq etmişdir.

MAGİYA ictimai birliyinin Mətbuat Katibliyi

27 dekabr, 2013-cü il


