
                                                                                                                      ƏLAVƏ 2 
 

           Azərbaycan Respublikasının 
           Gənclər Fondunun Müşahidə  
           Şurasının 24 avqust 2018-ci il  
           tarixli Q-02 nömrəli Qərarı ilə  
           təsdiq edilmişdir. 

 
 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu 11-ci qrant müsabiqəsinin 
mövzularının siyahısı 

 
“A” kateqoriyası üçün təklif olunan istiqamətlər: 

• yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi, vətənpərvərlik  
mövzusunda sosial videoçarxların və  animasiya filmlərinin hazırlanması; 

• Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş hərbçilərimizin 
cəmiyyətə tanıdılması yönündə təşəbbüslər; 

• Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzlərinə xüsusi münasibətin təbliği 
mövzusunda tədbirlərin keçirilməsi; 

• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş tədbirlərin 
keçirilməsi; 

• Azərbaycanın tarixi və mədəniyyətinin, milli mədəni-dəyərlərin, adət və 
ənənələrin gənclər arasında təbliği; 

• gənclər arasında peşə və ixtisas seçimi, əmək bazarı və məşğulluq haqqında 
məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması, bu istiqamətdə xidmətlərin göstərilməsi, 
peşə dərnəklərinin yaradılması; 

• Gənclər Evlərinin fəaliyyətinin gənclər arasında təşviq olunması və Gənclər 
Evləri ilə birgə fəaliyyətlərin təşkili; 

• gənclərin iştirakı ilə intellektual müsabiqələrin, yarışların, festivalların, 
olimpiadaların və s. keçirilməsi; 

• sağlam həyat tərzinin, reproduktiv sağlamlığın əhəmiyyətinin gənclər arasında 
təbliği və zərərli vərdişlərin fəsadları haqqında maarifləndirici kampaniyaların 
və idman yarışlarının təşkili, video-çarxların hazırlanması və yayımlanması; 

• yeniyetmə hüquqları və ailə dəyərləri mövzusunda maarifləndirmə tədbirləri; 



• gənclərin peşəkar və şəxsi inkişafına yönəlmiş qısa müddətli (7 günə qədər) 
təlimlərin peşəkar təlimçilərin cəlb edilməsi ilə təşkili; 

• gənclərin internet mediaya marağının artırılması və sosial şəbəkələrdən 
düzgün istifadənin təbliğ olunması; 

• internat və uşaq evləri məzunlarının sosial adaptasiyasına dəstək; 
• penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş yeniyetmə və 

gənclərin sosial adaptasiyasına dəstək; 
• gənclərin iqtisadi biliklərinin artırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinə təşviq edilməsi 

və gənc sahibkarların (start-up) maarifləndirilməsi; 
• gənclərin İKT savadlılığının artırılması; 
• gənclər arasında könüllülüyün təşviqi; 
• gənclərin gender mövzusunda maarifləndirilməsi, gender stereotiplərinin və 

qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin aradan qaldırılması istiqamətində innovativ 
təşəbbüslər; 

• fiziki məhdudiyyətli və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərin cəmiyyətə 
inteqrasiyası və onların fəaliyyətlərinə dair təşəbbüslərin dəstəklənməsi: 

• yaradıcı gənclər ilə bağlı teatr, kino, memarlıq, dizayn, musiqi, təsviri 
incəsənət və digər mövzularda təşəbbüslərin dəstəklənməsi; 

• gənclərin ekoloji maarifləndirilməsi və ətraf mühitin qorunması istiqamətində 
təşəbbüslər; 

• gənclərin yol hərəkəti qaydaları mövzusunda maarifləndirmə; 
• zorakılığa məruz qalan gənclərə psixoloji və hüquqi yardımların göstərilməsi; 
• region və kənd gənclərinin ictimai fəallığının artırılması. 

 

 


