Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu tərəfindən 15-ci qrant müsabiqəsi çərçivəsində
maliyyələşdirilən mövzuların siyahısı:
№

Yerli layihələr

1.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş hərbçilərimizin və iştirak etmiş qazilərimizin, qəhrəmanlıqlarının
cəmiyyətə tanıdılması istiqamətində təşəbbüslər

2.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərə gənclərin qayıdışının təşviq olunması məqsədilə forum, hakaton, konfrans, seminar, təlim sessiyaları
və bu kimi layihələrin keçirilməsi

3.

Gənclərin elmə həvəsləndirilməsi və gənc alimlərin işğaldan azad olunmuş ərazilər haqqında elmi araşdırmalarının stimullaşdırılması
ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi

4.

Azad edilmiş ərazilərimizdə bərpa-quruculuq işlərindən sonra gənclər üçün yaranacaq imkanların tədqiqi və təbliğinə yönəlmiş
fəaliyyətlər

5.

Zəfər tariximizə və işğaldan azad edilmiş ərazilərə həsr edilən teatr, kino, memarlıq, dizayn, musiqi, təsviri incəsənət və digər
mövzularda tədbirlərin təşkili

6.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş hərbçilərimizin və iştirak etmiş qazilərimizin ailə üzvləri olan gənclərin
fərdi inkişaf və sahibkarlıq imkanlarının artırılması yönündə layihələrin icrası

7.

Gənclər arasında hərbi xidmətin, o cümlədən azad olunmuş ərazilərdə qulluq keçmənin təbliği istiqamətində təşəbbüslər

8.

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə iştirak etmiş qazilərimizin cəmiyyətə inteqrasiyasının gücləndirilməsi

9.

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

10.

Gənclər arasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə maarifləndirmə tədbirləri və kampaniyaların həyata keçirilməsi

11.

Gənclər arasında ailə dəyərlərinin, əxlaq və etika normalarının təbliği

12.

Gənclər arasında peşə, ixtisas seçimi və karyera inkişafı üçün təlimlərin təşkili, onların məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində
xidmətlərin göstərilməsi

13.

Gənclərin iqtisadi biliklərinin artırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviq edilməsi və gənc sahibkarların (start-up) maarifləndirilməsi
üçün təlim, seminar, forum, konfrans və startap müsabiqələrin keçirilməsi

14.

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

15.

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

16.

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) gənclərin cəmiyyətə inteqrasiyası

17.

Qısnamaya (bullinqə) məruz qalan gənclərlə iş və gənclər arasında nifrət nitqinə qarşı mübarizə istiqamətində maarifləndirmə tədbirləri

18.

Azərbaycan dilinin, tarixinin, mədəniyyət və incəsənətinin təbliğinə xidmət edən intellektual oyunların, müsabiqələrin, olimpiadaların,
festivalların, idman yarışlarının təşkili, animasiya və bədii filmlərin (sosial çarxların) hazırlanması

19.

Gənclərin fövqəladə hallarda davranış, ilkin tibbi yardım haqqında məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması istiqamətində tədbirlərin təşkili

20.

Gənclər arasında sosialyönümlü könüllülüyün təbliği və inkişafına yönəlik fəaliyyətlər

21.

Nizami Gəncəvi irsinin gənclər arasında təbliği

22.

Gənclərin milli-mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyəsi, onların Azərbaycan cəmiyyətinə yad olan təsirlərdən qorunması

23.

Gənclər arasında intihar hallarına qarşı profilaktik və maarifləndirici fəaliyyətlərin təşviq edilməsi

24.

Gənclərin ekoloji maarifləndirilməsi və ətraf mühitin qorunması istiqamətində təşəbbüslər

№

Beynəlxalq layihələr

1.

Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş soyqırımları haqqında həqiqətlərin, o cümlədən “Xocalıya Ədalət” Kampaniyası çərçivəsində
təşəbbüslərin dəstəklənməsi məqsədilə həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması

2.

Ermənistan gənclərinin post-konflikt reallıqları qəbul etməsi, onların revanşist və radikal düşüncə tərzindən çəkindirilməsinə dəstək
verilməsinin təşviqi

3.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə erməni vandalizmi nəticəsində ətraf mühitə dəymiş zərərin qiymətləndirilməsi nəticəsində əldə olunan
faktların beynəlxalq səviyyədə təbliğat-təşviqatının aparılması, beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırılması

4.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa-quruculuq işlərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması

5.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan xalqının zəngin irsini sübut edən və bu səbəblə erməni vandalizminə məruz qalan
maddi-mədəniyyət nümunələrimizin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması

6.

Vətən müharibəsi zamanı törədilmiş hərbi cinayətlər, vurulmuş zərər və işğaldan azad edilmiş ərazilərin məqsədli və geniş miqyaslı
minalanmasının yaratdığı təhlükə və törətdiyi fəsadlar haqqında beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması

7.

Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən Qarabağ həqiqətlərinin və Zəfər tarixinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
istiqamətində təşəbbüslərin dəstəklənməsi.

