Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu tərəfindən 12-ci qrant müsabiqəsi çərçivəsində
maliyyələşdirilən mövzuların siyahısı
№

Yerli layihələr

1

Açıq hökümət prinsiplərinin təşviqi və korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə gənclər təşəbbüsləri

2

Azərbaycan Respublikasında 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi ilə bağlı gənclər tədbirlərinin təşkili
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş hərbçilərimizin cəmiyyətə tanıdılması yönündə
təşəbbüslər

3
4

Əmək bazarında, təhsildə və ya təlimdə olmayan gənclərlə işin qurulması istiqamətində təşəbbüslərin dəstəklənməsi

5

Gənclər arasında könüllülük fəaliyyətinin geniş təşviq edilməsi

13

Gənclər arasında peşə, ixtisas seçimi və karyera inkişafı üçün təlimlərin təşkili, onların məşğulluğunun təmin olunması
istiqamətində xidmətlərin göstərilməsi
Gənclər arasında yol-nəqliyyat təhlükəsizliyi üzrə maarifləndirmə tədbirləri və kampaniyaların həyata keçirilməsi
Gənclər arasında hərbi xidmətin təbliği istiqamətində təşəbbüslər
Gənclər arasında ailə dəyərlərinin təbliği
Gənclərə dövlət rəmzlərinə hörmətin aşılanması istiqamətində fəaliyyətlər
Gənclərə Azərbaycanın tarixi və mədəni abidələrinin tanıdılması
Gənclərin animasiya və bədii filmlər (sosial çarxlar) vasitəsilə Azərbaycan dilinə, adət və ənənələrinə, mənəvi
dəyərlərinə hörmət, azərbaycançılıq, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsininin gücləndirilməsi
Gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün düşərgələrin təşkili

14

Gənclərin dini radikalizm və ekstremizm meyillərindən qorunması istiqamətində təşəbbüslər

15

Gənclərin ekoloji maarifləndirilməsi və ətraf mühitin qorunması istiqamətində təşəbbüslər
Gənclərin elmə həvəsləndirilməsi və gənc alimlərin elmi fəaliyyətinin stimullaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin həyata
keçirilməsi
Gənclərin insan hüquqları mövzusunda maarifləndirilməsi, gender stereotiplərinin və qadınlara qarşı ayrı seçkiliyin
aradan qaldırılması istiqamətində innovativ təşəbbüslər
Gənclərin iqtisadi biliklərinin artırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinə təşviq edilməsi və gənc sahibkarların (start-up)
maarifləndirilməsi üçün təlim, seminar, forum, konfrans və startap müsabiqələrin keçirilməsi

6
7
8
9
10
11
12

16
17
18
19

Gənclərin peşəkar və şəxsi inkişafına yönəlmiş qısa müddətli təlimlərin peşəkar təlimçilərin cəlb edilməsi ilə təşkili

20

Gənclərin sağlam həyat tərzi (narkomaniya, tütün, alkoqol və digər psixoaktiv maddələrin mənfi təsiri, infeksion və qeyriinfeksion xəstəliklərin profilaktikası, sağlam qidalanma) ilə bağlı maarifləndirmə tədbirlərinin keçirilməsi, sosial çarxların
hazırlanması, biliklərinin artırılması və davranışlarının təkmilləşdirilməsi

21

Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin gücləndirilməsi, Azərbaycan dilinin, tarixinin, mədəniyyət və incəsənətinin
təbliğinə xidmət edən intellektual oyunların, müsabiqələrin, olimpiadaların, festivalların keçirilməsi

22

Gənclərinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və kompüter savadlılığı sahəsində bilik və bacarıqlarının
artırılması istiqamətində tədbirlər

23

İnnovasiyalar, ixtiraçılıq və robototexnika sahəslərində gənclərin iştirakı ilə yarış və festivalların təşkili

24
25
26

27
28
29
30

İnternet jurnalistikası, bloqçuluq sahələrində və sosial şəbəkələrdən gənclərin səmərəli istifadəsi üçün bacarıqlarının
inkişaf etdirilməsi
Region və kənd gənclərinin ictimai fəaliyyətə cəlb olunması ilə onların bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi
Risk qrupunda olan gənclərin (cəzaçəkmə müəssisələrində olan və azad edilən, zorakılığa məruz qalan, məcburi
əməyə cəlb edilən, spirtli içkilərdən, narkotik vasitələrdən və psixotrop maddələrdən və onların prekursorlarından suiistifadə edən, habelə İİV/QİÇS-ə və digər təhlükəli xəstəliklərə yoluxmuş gənclər) sosial adaptasiyasına dəstək
Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan (valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olan, əlil və sağlamlıq
imkanları məhdud, iş yeri və ya qazancı olmayan, şəhid və məcburi köçkün ailələrindən olan 14-29 yaş arası
gənclər) gənclərin cəmiyyətə inteqrasiyası
Seçkilərdə ilk dəfə səs verən gənclərin maarifləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətlər
Yaradıcı gənclər ilə bağlı teatr, kino, memarlıq, dizayn, musiqi, təsviri incəsənət və digər mövzularda təşəbbüslərin
dəstəklənməsi
Zorbalığa (bullinqə) məruz qalan gənclərlə iş və gənclər arasında nifrət nitqinə qarşı mübarizə istiqamətində
maarifləndirmə tədbirləri

