
№ Gənclər təşkilatının adı Layihənin adı Kateqoriya Layihənin mövzusu

Ayrılan 

məbləğ 

(AZN)

1
Addım Gənclərin İnkişaf Mərkəzi 

ictimai Birliyi

PLAYBACK (Oxucu Hekayələri 

Teatrı) nifrət nitqinə, bullinqə qarşı
Yerli

Zorbalığa (bullinqə) məruz qalan gənclərlə 

iş və gənclər arasında nifrət nitqinə qarşı 

mübarizə istiqamətində maarifləndirmənin 

təşkili

6000

2
Aqrar İnkişaf Könüllüləri təşkilatı 

ictimai birliyi
Səyyar Aqro Məktəb Yerli

Gənclər arasında peşə, ixtisas seçimi və 

karyera inkişafı üçün təlimlərin təşkili, 

onların məşğulluğunun təmin olunması 

istiqamətində xidmətlərin göstərilməsi

5700

3
Azad Həmfikirlər Gənclərin 

Maarifləndirilməsi İctimai Birliyi

Gənclərin sahibkarliq fəaliyyətinin 

inkişafı, özunə inam və karyeranın 

planlaşdırılması.

Yerli

Gənclər arasında peşə, ixtisas seçimi və 

karyera inkişafı üçün təlimlərin təşkili, 

onların məşğulluğunun təmin olunması 

istiqamətində xidmətlərin göstərilməsi

4000

4
Azərbaycan Demokratik Tələbə 

Gənclər Təşkilatı

"Gənclərin könüllülük imkanları: milli 

ənənələr və beynəlxalq təcrübə" 

Beynəlxalq Gənclər Forumu

Beynəlxalq
"Könüllülər İli" çərçivəsində beynəlxalq 

tədbirlərin keçirilməsi
7000

5
Azərbaycan Gənclərinin Nailiyyəti 

İctimai Birliyi
Maliyyə Məktəbi Yerli

Gənclərin iqtisadi biliklərinin artırılması, 

sahibkarlıq fəaliyyətinə təşviq edilməsi və 

gənc sahibkarların (start-up) 

maarifləndirilməsi üçün təlim, seminar, 

forum, konfrans, startap müsabiqələrin 

keçirilməsi

4000

6
Bir Könüllü tələbələrin əməkdaşlığı 

ictimai birliyi
Könüllülüyün BİR açarı Yerli

Azərbaycan Respublikasında 2020-ci ilin 

"Könüllülər İli" elan edilməsi ilə bağlı 

könüllülük fəaliyyətinin geniş təşviq 

edilməsi istiqamətində tədbirlərin təşkili

4960

7
Dostluq gənclərin əlaqələndirmə 

mərkəzi ictimai birliyi

"İnklüziv inkişaf naminə gənclərin 

peşə seçiminin əsaslari: Ali təhsil və 

əmək bazarının təhlili"

Yerli

Gənclər arasında peşə, ixtisas seçimi və 

karyera inkişafı üçün təlimlərin təşkili, 

onların məşğulluğunun təmin olunması 

istiqamətində xidmətlərin göstərilməsi

6500

8 Gənc Mühasiblər Birliyi Peşəkar Mühasib Yerli

Gənclər arasında peşə, ixtisas seçimi və 

karyera inkişafı üçün təlimlərin təşkili, 

onların məşğulluğunun təmin olunması 

istiqamətində xidmətlərin göstərilməsi

6800



9
Gənclərin Maarifləndirilməsinə 

Dəstək İctimai Birliyi
Tələbələrin YAY təcrübə proqramı Yerli

Gənclər arasında peşə, ixtisas seçimi və 

karyera inkişafı üçün təlimlərin təşkili, 

onların məşğulluğunun təmin olunması 

istiqamətində xidmətlərin göstərilməsi

5000

10
Gənclərin Tənhalara Dayaq İctimai 

Birliyi
"Bilik gücümüzdür" Yerli

Zorbalığa (bullinqə) məruz qalan gənclərlə 

iş və gənclər arasında nifrət nitqinə qarşı 

mübarizə istiqamətində maarifləndirmənin 

təşkili

5000

11 Gənclərin Töhfəsi İctimai Birliyi
“Sağlam Qida” Könüllülərinin 

Qarabağ və Gəncə Forumu
Yerli

Azərbaycan Respublikasında 2020-ci ilin 

"Könüllülər İli" elan edilməsi ilə bağlı 

könüllülük fəaliyyətinin geniş təşviq 

edilməsi istiqamətində tədbirlərin təşkili

4400

12 Gəncliyə Dəstək ictimai birliyi “Region könüllüləri hərəkatı” Yerli
Region və kənd gənclərinin ictimai 

fəaliyyətə cəlb olunması
4800

13
Oriqami Uşaq və Yeniyetmələr 

İctimai Birliyi
Fərqli fərdlərin sosial adaptasiyası Yerli

Risk qrupunda olan gənclərin sosial 

adaptasiyasına dəstək
4900

14
Uşaq və Yeniyetmələrə Dəstək 

İctimai Birliyi

"Notların Möcüzəsi" gənc virtuozlar 

layihəsi
Yerli

Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin 

gücləndirilməsi, Azərbaycan dilinin, 

tarixinin, mədəniyyət və incəsənətinin 

təbliğinə xidmət edən intellektual 

oyunların, müsabiqələrin, olimpiadaların, 

festivalların keçirilməsi və  animasiya və 

bədii filmlərin (sosial çarxların) 

hazırlanması

6500

15
Vətəndaş Cəmiyyətində Debat 

İctimai Birliyi

"Parlamentdə Könüllülük" Debat 

Forumu
Yerli

Azərbaycan Respublikasında 2020-ci ilin 

"Könüllülər İli" elan edilməsi ilə bağlı 

könüllülük fəaliyyətinin geniş təşviq 

edilməsi istiqamətində tədbirlərin təşkili

3500

16 Xəzər İntellektual Gənclər Klubu İB VII Ağıl Oyunları Festivalı Yerli

Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin 

gücləndirilməsi, Azərbaycan dilinin, 

tarixinin, mədəniyyət və incəsənətinin 

təbliğinə xidmət edən intellektual 

oyunların, müsabiqələrin, olimpiadaların, 

festivalların keçirilməsi və  animasiya və 

bədii filmlərin (sosial çarxların) 

hazırlanması

3100

17 Yaddaş Marifçi Gənclər İB

“Qadınların sosial həyata 

inteqrasiyası və cəmiyyətdə 

müəyyən qərarların alınmasında 

daha aktiv rol oynaması”

Yerli

Gənclər arasında peşə, ixtisas seçimi və 

karyera inkişafı üçün təlimlərin təşkili, 

onların məşğulluğunun təmin olunması 

istiqamətində xidmətlərin göstərilməsi

4100



18
Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai 

Birliyi

Bizi innovativ-kreativ birləşdirən 

kitab: Mir Cəlal Paşayevin "Bir 

gəncin manifesti"

Yerli

Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin 

gücləndirilməsi, Azərbaycan dilinin, 

tarixinin, mədəniyyət və incəsənətinin 

təbliğinə xidmət edən intellektual 

oyunların, müsabiqələrin, olimpiadaların, 

festivalların keçirilməsi və  animasiya və 

bədii filmlərin (sosial çarxların) 

hazırlanması

6300

19
Yurd Gənclərin İntellektual 

İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi

“ZƏKA OYUNLARI” region 

gənclərinin intellekt festivalı
Yerli

Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin 

gücləndirilməsi, Azərbaycan dilinin, 

tarixinin, mədəniyyət və incəsənətinin 

təbliğinə xidmət edən intellektual 

oyunların, müsabiqələrin, olimpiadaların, 

festivalların keçirilməsi və  animasiya və 

bədii filmlərin (sosial çarxların) 

hazırlanması

4000


