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PRES-RELİZ – 2012 

 

MAGİYA ictimai birliyi 2012-ci il ərzində müxtəlif hökümət və qeyri-hökümət 

təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində aşağıdakı layihələri (tədbirləri) uğurla həyata 
keçirmişdir: 

1. MAGİYA ictimai birliyi 10-12 mart tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala 

otelində Azərbaycanın 11 müxtəlif rayonlarından (Astara, Bakı, Biləsuvar, Cəbrayıl, 
Cəlilabad, Lerik, Lənkəran, Masallı, Neftçala, Sabirabad və Yardımlı) olan 25 nəfər 

gənc üçün “Regionlarda yaşayan gənclərin liderlik bacarıqlarının artırılması” 

mövzusunda 3 günlük təlim kursu təşkil etmişdir. Təlim kursunda 8 nəfər qız, 17 

nəfər oğlan iştirak etmişdir. Təlim kursunda təşkilatın heyətindən başqa iki nəfər 
təlimçi – təlimçi-ekspert Qurban Kərimbəyli və Lənkərandan olan yerli təlimçi 

Samir Axundov da iştirak etmişdir. Təlim kursunda heyətlə iştirakçılar arasında 

liderlik bacarıqları ilə əlaqədar bir çox mövzular – “Vətəndaş cəmiyyəti 

konsepsiyası – vətəndaş cəmiyyəti institutları, vətəndaş fəallığı, vətəndaş mövqeyi, 

ictimai fəaliyyət, formal, formal olmayan və qeyri-formal təhsil konsepsiyaları, CV 

formaları haqqında ümumi məlumat, peşəkar CV-lərin tərtibatı, motivasiya 

məktubunun hazırlanması, iş yerləri haqqında məlumat alma yolları və iş axtarma 

bacarıqları, uğurlu iş tapmağın effektiv yolları, Karyera məsləhət mərkəzləri, 

müsahibə və uğurlu müsahibənin sirləri, işgüzar davranış qaydaları, gənclərin 

şəxsi və peşəkar inkişafı, Demokratiya, Dövlət və Cəmiyyət anlayışları, İnsan 

hüquq və azadlıqları, Uşaq hüquqları, Beynəlxalq və yerli hüquq müdafiəsi 
təsisatları, Gender, Tolerantlıq və Stereotiplər” 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 kurslarında həmçinin Milli Demokratiya 

İnstitutunun (NDİ) ölkə üzrə Nümayəndəliyinin direktoru cənab Aleks Qriqoryevs, 

Baş proqram rəhbəri Sənan Süleymanov və Proqram rəhbəri Ruslan Əsədov da 
iştirak etmiş və iştirakçı gənclərlə öz zəngin bilik və təcrübələrini bölüşmüşlər. 



  
 

2. MAGİYA ictimai birliyi 14-16 aprel tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala 
otelində 25 nəfər gənc üçün “Regionlarda yaşayan gənclərin liderlik 

bacarıqlarının artırılması” mövzusunda ikinci 3 günlük təlim kursunu təşkil 

etmişdir. Təlim kursunda 8 nəfər qız, 17 nəfər oğlan iştirak etmişdir. Təlim kursunda 
təşkilatın heyətindən başqa iki nəfər təlimçi – təlimçi-ekspert Qurban Kərimbəyli və 

Lənkərandan olan yerli təlimçi Samir Axundov da iştirak etmişdir. Təlim kursunda 

heyətlə iştirakçılar arasında liderlik bacarıqları ilə əlaqədar bir çox mövzular – 

“Ünsiyyət (kommunikasiya), Problem, Məsələ seçimi, Power Pointdə Təqdimat və 

təqdimatların dizayn olunması, Uğur heykayələrinin hazırlanması, Könüllülük və 

könüllülük işinin təşkili, Beynəlxalq Könüllülük İnstitutları, Liderlik və onun 

növləri, Liderlik və menecement, İcma liderliyi və icmalar” 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.  
 

  
 



3. MAGİYA ictimai birliyi 05-07 may tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala 

otelində 25 nəfər gənc üçün “Regionlarda yaşayan gənclərin liderlik 

bacarıqlarının artırılması” mövzusunda üçüncü 3 günlük təlim kursunu təşkil 

etmişdir. Təlim kursunda 8 nəfər qız, 17 nəfər oğlan iştirak etmişdir. Təlim kursunda 
təşkilatın heyətindən başqa iki nəfər təlimçi – təlimçi-ekspert Qurban Kərimbəyli və 

Lənkərandan olan yerli təlimçi Samir Axundov da iştirak etmişdir. Təlim kursunda 

heyətlə iştirakçılar arasında liderlik bacarıqları ilə əlaqədar bir çox mövzular – 

“Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında gənclərin yeri və rolu, Könüllülük və 

vətəndaş cəmiyyəti, İctimai müvəkkilik (Advokasi) – ictimai maraqların 

qorunması, Advokasi kampaniyasında məsələnin/problemin qoyulması, İctimai 

maarifləndirmə və ictimai vəkillik, İctimaiyyətlə əlaqələr, Sosial tərəfdaşlıq, QHT 
təsisatı və QHT idarəçiliyi” 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. Əlavə edək ki, təlim kurslarında həmçinin Lənkəran şəhər Gənclər və 

İdman İdarəsinin rəisi Yalçın Əhmədov və Lənkəran Gənclər Evinin rəsmisi Vüsal 

Nəsirli də iştirak etmiş, iştirakçı gənclərlə özlərinin şəxsi bilik və təcrübələrini 
bölüşmüşlər.  

 

  
 

4. MAGİYA ictimai birliyi 19-21 may tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala 
otelində 25 nəfər gənc üçün “Regionlarda yaşayan gənclərin liderlik 

bacarıqlarının artırılması” mövzusunda dördüncü 3 günlük təlim kursunu təşkil 

etmişdir. Təlim kursunda 8 nəfər qız, 17 nəfər oğlan iştirak etmişdir. Təlim kursunda 
təşkilatın heyətindən başqa iki nəfər təlimçi – təlimçi-ekspert Qurban Kərimbəyli və 

Lənkərandan olan yerli təlimçi Samir Axundov da iştirak etmişdir. Təlim kursunda 

heyətlə iştirakçılar arasında liderlik bacarıqları ilə əlaqədar bir çox mövzular – 

“Strateji planlaşdırma, Strategiya və taktika anlayışları, Layihələrin – təkliflərin 

yazılması və idarəçiliyi, Fəaliyyət planlarının tərtibatı, Monitorinq və 



qiymətləndirmə, Gənclərlə bağlı yerli və beynəlxalq layihələr və bu layihələrdə 

iştirak yolları” 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. 

 

  
 

5. MAGİYA ictimai birliyi 21 may tarixində Lənkəran şəhər Gənclər və İdman 
İdarəsinin rəisi Yalçın Əhmədovun və Feysbuk Lənkəran qrupunun məsul əməkdaşı 

Samir Salayevin dəstəyi ilə “Regionlarda yaşayan gənclərin liderlik 

bacarıqlarının artırılması” layihəsinin məzunları ilə birgə Lənkəran şəhərinin Qala 

Xiyabanında “Kitab oxuma” adlı fləşmob təşkil etmişdir. Fləşmob aksiyasında 
əllidən artıq adam iştirak etmişdir. Fləşmob aksiyası zamanı təşkilatçılar 

ictimaiyyətin diqqətini kitabların oxunmasına yönəltməyə səy göstərmişlər. 

 

  
 

6. MAGİYA ictimai birliyi 02-04 iyun tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala 

otelində 25 nəfər gənc üçün “Regionlarda yaşayan gənclərin liderlik 

bacarıqlarının artırılması” mövzusunda beşinci 3 günlük təlim kursunu təşkil 
etmişdir. Təlim kursunda 8 nəfər qız, 17 nəfər oğlan iştirak etmişdir. Təlim kursunda 

təşkilatın heyətindən başqa iki nəfər təlimçi – təlimçi-ekspert Qurban Kərimbəyli və 



Lənkərandan olan yerli təlimçi Samir Axundov da iştirak etmişdir. Təlim kursunda 

heyətlə iştirakçılar arasında liderlik bacarıqları ilə əlaqədar bir çox mövzular – 

“Büdcə və fandreyzinq (maliyyə axtarışı), donor və qrant anlayışları, icma əsaslı 

təkliflər/layihələr və onlar üçün maliyyə axtarışı, hesabatların hazırlanması, uğur 

hekayələrinin yazılması, ibtidai kompüter bilikləri və internet, yeni media – sosial 

media, Dövlət qurumları və KİV-lə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması yolları” 
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 kurslarında həmçinin 

ABŞ-ın Sülh Korpusunun nümayəndəsi xanım Keti Haket (Katie Hackett) də iştirak 
etmiş və iştirakçı gənclərlə öz bilik və təcrübəsini bölüşmüşdür. 

 

  
 

7. MAGİYA ictimai birliyi 07-09 iyul tarixlərində Masallı rayonunun “Zirvə” İstirahət 

Mərkəzində 25 nəfər gənc üçün “Regionlarda yaşayan gənclərin liderlik 

bacarıqlarının artırılması” mövzusunda 3 günlük yay düşərgəsi təşkil etmişdir. 

Yay düşərgəsində 8 nəfər qız, 17 nəfər oğlan iştirak etmişdir. Yay düşərgəsində 

heyətlə iştirakçılar arasında liderlik bacarıqları ilə əlaqədar bir çox mövzular – 

“İştirakçıların icma-əsaslı təkliflərinin / layihələrinin qiymətləndirilməsi və onlara 

kiçik qrantların verilməəsi, Nəqli və Maliyyə hesabatlarının yazılması, yerli 

layihələrin həyata keçirilməsi zamanı dövlət orqanları və kütləvi informasiya 

vasitələri ilə əməkdaşlıq” müzakirə olunmuşdur. Yay düşərgəsi zamanı müxtəlif rol 
oyunları, interaktiv qrup işləri, debatlar, simulyasiyalar, fokus qrup müzakirələri və 

təqdimatlar kimi bir çox interaktiv metodlardan da geniş istifadə olunmuş və bütün 

sessiya ərzində mövzularla bağlı bir-çox sosial çarxlar izlənilmişdir. Təlim kursunun 
sonunda bütün iştirakçılara müvafiq sertifikatlar təqdim olunmuşdur. Əlavə edək ki, 

yay düşərgəsində həmçinin Milli Demokratiya İnstitutunun nümayəndələri Baş 

proqram rəhbəri Sənan Süleymanov və Proqram rəhbəri Ruslan Əsədov da iştirak 

etmiş, iştirakçı gənclərlə öz zəngin bilik və təcrübələrini bölüşmüşlər. Onlar 
həmçinin yerli layihələrlə əlaqədar gələcək fəaliyyətləri, xüsusən də, layihələrin öz 

icmaları üçün həyata keçirilməsini müzakirə etmişlər. Yay düşərgəsinin üçüncü 



günü təşkilatçılar bütün iştirakçıları Yardımlıda yerləşən Təkdam şəlaləsinə (37 

metr) apardılar və orada istirahət etdilər. Yay düşərgəsinin 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. 

 

  
 

8. MAGİYA ictimai birliyi 18 iyul tarixində ofisdə “Regionlarda yaşayan gənclərin 

liderlik bacarıqlarının artırılması” proqramının məzunları üçün kiçik sub-

qrantlarla bağlı icma əsaslı təkliflərin / layihələrin qalibləri haqqında və onların 

maliyyələşdirilməsi  barədə görüş keçirmişdir. Görüş zamanı təşkilatın heyəti kiçik 

sub-qrantlar daxilində icma-əsaslı təkliflərin / layihələrin nəticələrini elan etmişdir. 
Nəticəyə görə heyət 9 icma-əsaslı təkliflərdən / layihələrdən yalnız 5-ni 

maliyyələşdirmişdir. Maliyyələşdirilən layihələr aşağıdakılardır:  

1. “Zibillə çirklənmiş küçənin nümunəvi küçəyə çevrilməsi”, Lənkəran şəhəri, 270 
manat məbləğində;  

2. “İşıqlı icma”, Lənkəran rayonu, 140 manat məbləğində;  

3. “Küçənin zibillərdən təmizlənməsində icmalarla iş”, Lənkəran şəhəri, 120 

manat məbləğində;  
4. “İcmada kanalizasiya probleminin həlli”, Masallı rayonu, 80 manat 

məbləğində;  

5. “Biləsuvar rayonunda gənc kitabsevərlərin birliyinin yaradılması”, Biləsuvar 
şəhəri, 20 manat məbləğində.  

Kiçik sub-qrantlar daxilində verilən icma-əsaslı təkliflərin / layihələrin ümumi 

büdcəsi 630 AZN, təxminən 800 dollar təşkil etmişdir. 

 



  
 
9. Avqust ayı ərzində “Zibillə çirklənmiş küçənin nümunəvi küçəyə çevrilməsi” adlı 

270 manat məbləğində olan birinci icma əsaslı layihənin həyata keçirilməsi 

çərçivəsində “Regionlarda yaşayan gənclərin liderlik bacarıqlarının artırılması” 
proqramının məzunları və onların könüllüləri Lənkəran şəhərinin M.Əsədov 

küçəsindəki zibilləri təmizləmiş, küçə boyu 4 ədəd zibil qutusu və digər zəruri 

avadanlıqlar qoymuş və sakinlər arasında maarifləndirici vərəqələr paylamışlar. 

 

  
 
10. Avqust ayı ərzində “İşıqlı icma” adlı 140 manat məbləğində olan ikinci icma əsaslı 

layihənin həyata keçirilməsi çərçivəsində “Regionlarda yaşayan gənclərin liderlik 

bacarıqlarının artırılması” proqramının məzunları və onların könüllüləri Lənkəran 
rayonunun Moğonojoba kəndindəki (Şürük) küçədə 8 ədəd sensor lampa, 15 ədəd 

adi lampa, 75 metr kabel və digər zəruri elektrik avadanlığları alaraq elektrik 

dirəklərinə bərkitmiş, işıq dirəklərini əhənglə ağartmış və küçəni işıqlandırmışlar.  

 



  
 

11. Avqust ayı ərzində “Küçənin zibillərdən təmizlənməsində icmalarla iş” adlı 120 

manat məbləğində olan üçüncü icma əsaslı layihənin həyata keçirilməsi çərçivəsində 
“Regionlarda yaşayan gənclərin liderlik bacarıqlarının artırılması” proqramının 

məzunları və onların könüllüləri Lənkəran şəhərinin Mirmustafaxan küçəsindəki 

zibilləri təmizləmiş, küçə boyu 3 ədəd zibil qutusu qoymuş və sakinlər arasında 

maarifləndirici vərəqələr paylamışlar. 
 

  
 

12. Avqust ayı ərzində “İcmada kanalizasiya probleminin həlli” adlı 80 manat 

məbləğində olan dördüncü icma əsaslı layihənin həyata keçirilməsi çərçivəsində 
“Regionlarda yaşayan gənclərin liderlik bacarıqlarının artırılması” proqramının 

məzunları və onların könüllüləri 5 ədəd kanalizasiya borusu və digər zəruri 

avadanlığlar alaraq Masallı rayonunun Ərkivan qəsəbəsinin əsas hissələrindən 

birində açıq kanalizasiya sistemini qapalı rejimə keçirmişlər. 
 



  
 

13. Avqust ayı ərzində “Biləsuvar rayonunda gənc kitabsevərlərin birliyinin 

yaradılması” adlı 20 manat məbləğində olan beşinci icma əsaslı layihənin həyata 

keçirilməsi çərçivəsində “Regionlarda yaşayan gənclərin liderlik bacarıqlarının 

artırılması” proqramının məzunları və onların könüllüləri Kitab klubu üçün 4 ədəd 

yeni kitab almışdır. Eləcə də, MAGİYA ictimai birliyinin heyəti Biləsuvar 

şəhərindəki Kitab klubuna ümumilikdə 19 ədəd kitab – 10 Rus ədəbiyyatı, 5 İngilis 
ədəbiyyatı və 4 Azərbaycan ədəbiyyatı töhvə kimi vermişdir.. 

 

  
 

14. 23 Sentyabr tarixində MAGİYA ictimai birliyi Lənkəran şəhərində AB Qala otelində 

MAGİYA ictimai birliyinin internet səhifəsinin təqdimatı ilə əlaqədar görüş təşkil 
etmişdir. Görüşdə liderlik layihəsinin məzunları da daxil olmaqla, 30 nəfərə yaxın 

QHT, KİV, Gənclər təşkilatları, hökumət nümayəndələri və digər maraqlı şəxslər 

iştirak etmişdir. Görüş zamanı təşkilatın nümayəndələri iştirakçılara “Regionlarda 

yaşayan gənclərin liderlik bacarıqlarının artırılması” layihəsi, onun uğurları və 
davamlı nəticələri barədə müvafiq məlumatlar vermişdir. Daha sonra isə onlar 

MAGİYA ictimai birliyinin www.epsaya.az adlı internet səhifəsinin təqdimatını 

keçirmiş və qeyd etmişlər ki, bu internet səhifəsi NDİ (ABŞ-ın Milli Demokratiya 

İnstitutu) və USAİD-in (ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi) təşkilati və maliyyə 
dəstəyi ilə yaradılmışdır.  



 

  
 
15. MAGİYA ictimai birliyi 23-24 sentyabr tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala 

otelində “Cənub bölgəsində narkomaniya və HİV/AİDS-ə qarşı mübarizə” 

layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının 8 müxtəlif rayonundan (Astara, 

Bakı, Beyləqan, Biləsuvar, Cəlilabad, Lənkəran, Masallı və Şəki) olan 26 nəfər gənc 
üçün 2 günlük təlim kursu təşkil etmişdir. Təlim kursunda 11 nəfər qız, 15 nəfər 

oğlan 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 şəxsi 10-11 Noyabr 2012-ci il tarixində Lənkərandakı 

“Təlimçilər üçün təlim” adlı zonal təlim kursuna seçdilər.  
 

  
 

16. 25 Sentyabr tarixində MAGİYA ictimai birliyi Lənkəran şəhərindəki ofisində 
“Regionlarda yaşayan gənclərin liderlik bacarıqlarının artırılması” layihəsnin 

bitməsi ilə əlaqədar mətbuat konfransı təşkil etmişdir. Tədbirdə liderlik layihəsinin 



məzunları da daxil olmaqla, 15 nəfərə yaxın KİV, hökumət, QHT və Gənclər 

təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etmişdir. Tədbir zamanı təşkilatın 

nümayəndələri iştirakçılara “Regionlarda yaşayan gənclərin liderlik bacarıqlarının 

artırılması” layihəsi, onun uğurları və davamlı nəticələri barədə qısa məlumatlar 
vermişlər. Onlar xüsusilə də, liderlik layihəsinin məzunları tərəfindən üç rayonda – 

Biləsuvar, Masallı və Lənkəranda uğurla həyata keçirilən 5 yerli icma 

layihələri/təklifləri barədə danışdılar. Həmçinin onlar qeyd etdilər ki, layihənin 

büdcəsi 49990 dollar olmuşdur və bu da təşkilata regionda ən böyük gənclər 
layihəsinin həyata keçirilməsinə böyük bir imkan vermişdir. Tədbirin sonunda əlavə 

edilmişdir ki, təşkilat həmçinin NDİ (ABŞ-ın Milli Demokratiya İnstitutu) və 

USAİD-in (ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi) təşkilati və maliyyə dəstəyi ilə 
regionda QHT-lərin www.epsaya.az adlı ilk internet səhifəsini yaratmışdır və 

adamlar orada çoxlu faydalı və lazımi məlumatlar tapa bilərlər.  

 

  
 

17. MAGİYA ictimai birliyi 06-07 oktyabr tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala 

otelində “Regionlardan olan gənclər üçün liderlik məktəbi” layihəsi çərçivəsində 
Azərbaycan Respublikasının 11 müxtəlif rayonundan (Abşeron, Ağdam, Bakı, 

Beyləqan, Biləsuvar, Gəncə, Lənkəran, Masallı, Sumqayıt, Şəki və Yevlax) olan 20 

nəfər gənc üçün 2 günlük təlim kursu təşkil etmişdir. Qeyd edək ki, təlim kursunda 
iştirak etmək üçün 40 nəfər ərizəçidən yalnız 10 nəfər qız və 10 nəfər oğlan 

seçilmişdir. Təlim kursunda təşkilatın heyətindən başqa iki nəfər yerli təlimçi – 

Lənkərandan olan Samir Axundov və İlkin Muradov da iştirak etmişdir. Təlim 

kursunda heyətlə iştirakçılar arasında liderlik bacarıqları ilə əlaqədar bir çox 
mövzular – “Cəmiyyət, vətəndaş fəallığı, bizim hüquq və vəzifələrimiz, vətəndaş 

cəmiyyəti institutları, formal, formal olmayan və qeyri-formal təhsil 

konsepsiyaları, qeyri-formal təhsilin imkanları, gənclərin şəxsi və professional 

inkişafı, CV haqqında ümumi məlumat, peşəkar tərcümeyi-halın hazırlanması, 

motivasiya məktubu, iş və iş haqqında məlumat əldə etmək yolları, iş axtarma 

bacarıqları, uğurlu bir iş tapmaq üçün effektiv yollar, müsahibələr və uğurlu 

müsahibənin sirləri, Power Pointdə təqdimat və müasir təqdimatların 



hazırlanması, uğurlu təqdimatların sirləri, uğur hekayələrinin hazırlanması, 

demokratiya, dövlət və cəmiyyət konsepsiyaları, insan hüquq və azadlıqları, gender 

və gender bərabərliyi, tolerantlıq və stereotip, liderlik və rəhbərlik, liderliyin 

növləri, icma liderliyi və icmalar, liderlərin cəmiyyətdə yeri və rolu, könüllü, 

könüllülüyün dəyərləri və faydaları, Beynəlxalq Könüllü İnstitutları, ünsiyyət” 
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.  

 

  
 
18. MAGİYA ictimai birliyi 13-14 oktyabr tarixlərində Masallı şəhərində Masallı 

Gənclər Evində “Cənub bölgəsində narkomaniya və HİV/AİDS-ə qarşı 

mübarizə” layihəsi çərçivəsində 25 nəfər gənc üçün 2 günlük təlim kursu təşkil 

etmişdir. Təlim kursunda Masallı şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi cənab 
Camal Manafov və 25 nəfər gənc oğlan 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, Milli qanunvericilik” 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 şəxsi 10-11 

Noyabr 2012-ci il tarixində Lənkərandakı “Təlimçilər üçün təlim” adlı zonal təlim 

kursuna seçdilər.  
 



  
 

19. MAGİYA ictimai birliyi 20-21 oktyabr tarixlərində Astara şəhərində Astara 
Olimpiya İdman Kompleksində “Cənub bölgəsində narkomaniya və HİV/AİDS-ə 

qarşı mübarizə” layihəsi çərçivəsində 25 nəfər gənc üçün 2 günlük təlim kursu 

təşkil etmişdir. Təlim kursunda Astara şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi cənab 
Ərçə Əliyev, 14 nəfər gənc qız və 11 nəfər gənc oğlan 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, Milli qanunvericilik” 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 şəxsi 10-11 Noyabr 2012-ci il tarixində Lənkərandakı 

“Təlimçilər üçün təlim” adlı zonal təlim kursuna seçdilər.  

 

  
 
20. MAGİYA ictimai birliyi 03-04 noyabr tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala 

otelində “Regionlardan olan gənclər üçün liderlik məktəbi” layihəsi çərçivəsində 



20 nəfər gənc üçün ikinci 2 günlük təlim kursu təşkil etmişdir. Təlim kursunda 10 

nəfər qız və 10 nəfər oğlan iştirak etmişdir. Təlim kursunda təşkilatın heyətindən 

başqa iki nəfər yerli təlimçi – Lənkərandan olan Samir Axundov və İlkin Muradov 

da iştirak etmişdir. Təlim kursunda heyətlə iştirakçılar arasında liderlik bacarıqları 
ilə əlaqədar bir çox mövzular – “Gənc və gənc ailə anlayışı, gənclərin ictimai-siyasi 

fəaliyyətdə rolu, gənclər şəbəkəsi və şəbəkələşmə, Beynəlxalq və yerli gənclər 

institutları, QHT təsisatı və təsis sənədləri, ictimai birliklər və fondlar, gənclər 

təşkilatının təsis edilməsi, layihə və onun tərtibatı, büdcə, advokasi anlayışı, 

advokasi kampaniyasının məqsəd və vəzifələri, problem və məsələ anlayışları, 

ictimaiyyətlə əlaqələr (PR), sosial tərəfdaşlıq, strategiya və onun təyini, taktika və 

taktiki mülahizələr, strateji planlaşdırma, məqsəd, missiya və vizyon, mesaj və 

onun çatdırılma üsulları, risklərin təyin olunması və onların dəf edilməsi” 
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 kurslarında həmçinin 

Lənkəran şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin nümayəndələri Məhəmməd 

Abasquliyev və Mehman Əliyev də iştirak etmiş, iştirakçı gənclərlə özlərinin şəxsi 
bilik və təcrübələrini bölüşmüşlər.  

 

  
 

21. MAGİYA ictimai birliyi 06 noyabr tarixində Lənkəran şəhərində Həzi Aslanov 
adına 3 nömrəli tam orta məktəbdə Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə 

müvəkkilinin elan etdiyi uşaq hüquqları aylığı çərçivəsində 33 nəfər məktəbli şagird 

üçün “Uşaq hüquqları konvensiyasının tədrisi” mövzusunda 1 günlük təlim kursu 

təşkil etmişdir. Təlim kursunda 17 nəfər qız və 16 nəfər oğlan iştirak etmişdir. Təlim 
kursunda heyətlə iştirakçılar arasında uşaq hüquqları ilə əlaqədar bir çox mövzular – 

“BMT-nin uşaq hüquqları konvensiyası, uşaqların diskriminasiya, seksual və 

kommersiya istismarı və qanun pozuntusundan qorunması” müzakirə olunmuşdur. 
Təlim ərzində heyət müxtəlif rol oyunları, fokus qrup müzakirələri, beyin həmləsi və 



debatlar kimi bir çox təlim metodlarından geniş istifadə etmiş və uşaqların verdikləri 

sualları cavablandırmışlar.  

 

  
 

22. MAGİYA ictimai birliyi 10-11 noyabr tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala 
otelində “Cənub bölgəsində narkomaniya və HİV/AİDS-ə qarşı mübarizə” 

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 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.  

 



  
 

23. 14 Noyabr tarixində MAGİYA ictimai birliyi Lənkəran şəhərindəki ofisində 

“Cənub bölgəsində narkomaniya və HİV/AİDS-ə qarşı mübarizə” layihəsinin 
bitməsi ilə əlaqədar mətbuat konfransı təşkil etmişdir. Tədbirdə həmin layihənin 

məzunları da daxil olmaqla, 15 nəfərə yaxın KİV, hökumət, QHT və Gənclər 

təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etmişdir. Tədbir zamanı təşkilatın 
nümayəndələri iştirakçılara “Cənub bölgəsində narkomaniya və HİV/AİDS-ə qarşı 

mübarizə” layihəsi, onun uğurları və davamlı nəticələri barədə qısa məlumatlar 

vermişlər. Qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman 

Nazirliyinin 3500 manatlıq maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən layihənin müddəti 4 
ay olmaqla, 01 avqust – 30 noyabr 2012-ci il tarixlərini əhatə etmişdir. Layihə 

çərçivəsində yerlərdəki Gənclər və İdman İdarələrinin dəstəyi ilə Masallı, Lənkəran 

və Astara rayonlarında 25 nəfər gənc üçün 2 günlük təlim kursları keçirilmişdir. 10-
11 noyabr tarixlərində isə 30 nəfər gənc üçün Lənkəranda AB Qala otelində 

“Təlimçilər üçün təlim” adlı zonal təlim kursu təşkil olunmuşdur. Təlim kursunu 

uğurla bitirən yerli təlimçilərə müvafiq sertifikatlar və zəruri informasiya vasitələri 

verilmişdir. Bununla yanaşı zonal təlim kursunda iştirak edən gənclərlə Lənkəran 
Rayonlararası Narkoloji Dispanserin və Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin 

Lənkəran Regional Laboratoriyasının mütəxəssisləri arasında müvafiq görüşlər də 

təşkil olunmuşdur.  
 



  
 

24. MAGİYA ictimai birliyi 01-02 dekabr tarixlərində Lənkəran şəhərində AB Qala 

otelində “Regionlardan olan gənclər üçün liderlik məktəbi” layihəsi çərçivəsində 
20 nəfər gənc üçün sonuncu 2 günlük təlim kursunu təşkil etmişdir. Təlim kursunda 

10 nəfər qız və 10 nəfər oğlan iştirak etmişdir. Təlim kursunda təşkilatın heyətindən 

başqa iki nəfər yerli təlimçi – Lənkərandan olan Samir Axundov və İlkin Muradov 

da iştirak etmişdir. Təlim kursunda heyətlə iştirakçılar arasında liderlik bacarıqları 
ilə əlaqədar bir çox mövzular – “Gənc və icma anlayışı, icmaların inkişafında 

gənclərin yeri, icmalar və icmalaşma, icmalar və yerli problemlər, icma əsaslı 

problemlərin müəyyənləşdirilməsi və onların həlli yolları, icma əsaslı layihələr və 

onların yazılması qaydası, büdcə və onun strukturu, büdcədə şəffaflıq və töhvə, 

fandreyzinq, qrant və donor anlayışları, sosial-koorporativ məsuliyyət anlayışı, 

tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq məsələləri, kompüter və kompüterləşmə, elm və təhsildə 

İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarının tətbiqi, internet və şəbəkələşmə, 
sosial şəbəkələr” 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. Təlim kursunun 
sonunda iştirakçılara müvafiq sertifikatlar təqdim olunmuşdur.  

 



  
 

25. 13 dekabr tarixində MAGİYA ictimai birliyi Lənkəran şəhərindəki ofisində 

“Regionlardan olan gənclər üçün liderlik məktəbi” layihəsinin bitməsi ilə 
əlaqədar mətbuat konfransı təşkil etmişdir. Tədbirdə həmin layihənin məzunları da 

daxil olmaqla, 15 nəfərə yaxın KİV, hökumət, QHT və Gənclər təşkilatlarının 

nümayəndələri iştirak etmişdir. Tədbir zamanı təşkilatın nümayəndələri iştirakçılara 

“Regionlardan olan gənclər üçün liderlik məktəbi” layihəsi, onun uğurları və 
davamlı nəticələri barədə qısa məlumatlar vermişlər. Qeyd edilmişdir ki, 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin yanında Gənclər 

Fondunun 4125 manatlıq maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən layihənin müddəti 5 ay 
olmaqla, 01 avqust – 28 dekabr 2012-ci il tarixlərini əhatə etmişdir. Layihə 

çərçivəsində Lənkərandakı AB Qala otelində 20 nəfər gənc üçün liderlik 

mövzusunda 3 dəfə 2 günlük təlim kursları keçirilmişdir. Təlim kursunu uğurla 

bitirən iştirakçılara müvafiq sertifikatlar verilmişdir.  
 

  
 

26. 13 dekabr tarixində MAGİYA ictimai birliyi Lənkəran şəhərindəki ofisində 

“İctimaiyyətin hüquqi maariflənməsində yerli televiziyanın rolunun 

artırılması” layihəsinin bitməsi ilə əlaqədar mətbuat konfransı təşkil etmişdir. 



Tədbirdə 15 nəfərə yaxın KİV, hökumət, QHT və Gənclər təşkilatlarının 

nümayəndələri iştirak etmişdir. Tədbir zamanı təşkilatın nümayəndələri iştirakçılara 

“İctimaiyyətin hüquqi maariflənməsində yerli televiziyanın rolunun artırılması” 

layihəsi, onun uğurları və davamlı nəticələri barədə qısa məlumatlar vermişlər. Qeyd 
edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökümət 

Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 3000 manatlıq maliyyə dəstəyi ilə həyata 

keçirilən layihənin müddəti 3 ay olmaqla, 01 oktyabr – 28 dekabr 2012-ci il 

tarixlərini əhatə etmişdir. Layihə çərçivəsində “CTV” Regional Televiziya Şirkəti 
tərəfindən canlı yayımlanan “Müzakirə” verlişində ictimai əhəmiyyət kəsb edən 

məsələlərlə əlaqədar 4 dəfə əhalinin hüquqi maarifləndirilməsi və 

məlumatlandırılması təşkil olunmuşdur. Bu zaman televiziya proqramlarında 
“Erkən nikahlar, boşanmalar və aliment öhdəlikləri” (31 oktyabr), “Ər-arvadın 

əmlak mübahisələri və məhkəmə çəkişmələri” (14 noyabr), “Miras əmlakının 

bölgüsü və vərəsəlik mübahisələri” (28 noyabr) və “Qonşuluq hüququ və 

mülkiyyət mübahisələri” (12 dekabr) mövzuları müzakirə edilmişdir.  
 

  
 

Məlumat üçün qeyd edilməlidir ki, icra olunan bütün layihələr çərçivəsində təşkil 

edilən tədbirlərdə ümumilikdə 18 yaşayış məntəqəsindən (Abşeron, Ağdam, Astara, 

Bakı, Beyləqan, Biləsuvar, Cəbrayıl, Cəlilabad, Gəncə, Lerik, Lənkəran, Masallı, 
Neftçala, Sabirabad, Sumqayıt, Şəki, Yardımlı və Yevlax) 120 nəfər gənc fəal birbaşa 

iştirak etmişdir. “CTV” Regional Televiziya Şirkəti vasitəsilə isə layihələrdən dolayısı 

ilə bəhrələnənlərin sayı təxminən bir milyondan artıq olmuşdur. 
 

MAGİYA ictimai birliyinin Mətbuat Katibliyi, 30 dekabr, 2012-ci il 


