
 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun 

Müşahidə Şurasının 6 iyul 2022-ci il tarixli  

01 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir 

 

                                         ƏLAVƏ 1 
 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu  
Gənclər təşkilatları üçün 16-cı qrant müsabiqəsi çərçivəsində  

mövzuların siyahısı 

№ Yerli layihələr 

1.  Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş hərbçilərin və qazilərin qəhramanlıqlarının cəmiyyətə 
tanıdılması, şəhid övladları və qazilərin fərdi inkişafı və məşğulluğuna dəstək istiqamətində təşəbbüslər 

2.  İşğaldan azad edilmiş ərazilərə gənclərin qayıdışının təşviq olunması  istiqamətində təşəbbüslər 

3.  Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlərlə bağlı gənclərin maarifləndirilməsi və Milli Prioritetlərin 
həyata keçirilməsində gənclərin rolunun artırılması təşəbbüsləri 

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

5.  Gənclərin sağlam həyat tərzi (narkotik və psixotrop maddələrin, alkoqol və tütünün mənfi təsiri, sağlam qidalanma, 

velosipedlərdən istifadə və s.) ilə bağlı maarifləndirmə 

6.  Gənclərin ekoloji maarifləndirilməsi və ətraf mühitin qorunması istiqamətində təşəbbüslər 

7.  Gənclər arasında yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə maarifləndirmə  

8.  Azərbaycan dilinin, tarixinin, mədəniyyət və incəsənətinin intellektual səviyyədə təbliğinə xidmət edən təşəbbüslər 

9.  Gənclər arasında milli mənəvi dəyərlərin, ailə dəyərlərinin, əxlaq və etika normalarının təbliği 



 

10.  Gənclər arasında peşə, ixtisas seçimi və karyera inkişafı üçün təlimlərin təşkili, onların məşğulluğunun təmin olunması 

istiqamətində xidmətlərin göstərilməsi 

11.  Gənclər arasında sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviq edilməsi, gənc sahibkarların (start-up) maarifləndirilməsi üçün təlim, forum, 

hakaton, müsabiqə və digər tədbirlərin keçirilməsi 

12.  İnnovasiyalar, ixtiraçılıq və Dördüncü Sənaye İnqilabı sahələrində gənclərin iştirakı ilə tədbirlərin təşkili, gənclərin İKT 

sahəsində savadlılığının artırılması təşəbbüsləri 

13.  Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan (valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olan, əlil və sağlamlıq 

imkanları məhdud,  şəhid və məcburi köçkün ailələrindən olan) gənclərin cəmiyyətə inteqrasiyası 

14.  Gənclər arasında intihar hallarına qarşı profilaktika, qısnamaya (bullinqə) məruz qalan gənclərlə işin təşkili 

15.  Gənclərin fövqəladə hallarda davranış, ilkin tibbi yardım, minalardan qorunma haqqında məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması  

istiqamətində tədbirlər 

№ Beynəlxalq layihələr 

1.  İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan xalqının zəngin irsini sübut edən və bu səbəblə erməni vandalizminə məruz 

qalan maddi-mədəniyyət nümunələrinin, ətraf mühitə dəymiş zərərin qiymətləndirilməsi nəticəsində əldə olunan faktların 

beynəlxalq səviyyədə tanıdılması 

2.  Vətən müharibəsi zamanı törədilmiş hərbi cinayətlər, vurulmuş zərər və işğaldan azad edilmiş ərazilərin məqsədli və geniş 

miqyaslı minalanmasının yaratdığı təhlükə və törətdiyi fəsadlar, I Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslər haqqında 

xarici gənclərin və beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması 

3.  Azərbaycan gənclərinin qonşu ölkələrin gəncləri ilə beynəlxalq mübadilələrinin və Azərbaycan gənclər siyasətinin ən yaxşı 

təcrübələrinin təbliği isitqamətində öyrənmə səfərlərinin təşkili 

 


