
Fəaliyyət
Hesabatı
2021-2022

Azərbaycan
Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyi
yanında İctimai Şura



Giriş................................................................................................................................ 3

İctimai Şuranın tərkibi........................................................................................................... 4

İctimai Şuranın strukturu...................................................................................................... 5

Fəaliyyətlər............................................................................................................................. 6

Gənclər və idman Nazirliyi ilə görüşlər............................................................................... 7

Gənclər təşkilatları ilə məsləhətləşmələr............................................................................ 9

İctimai dinləmələr.................................................................................................................. 10

     Gənclər paytaxtı-Tovuz..................................................................................................... 11

     Mingəçevir......................................................................................................................... 12

     Lənkəran............................................................................................................................ 13

Gənclər təşkilatlarının idarə edirlməsində keyfiyyət
meyarları.................................................................................................................................

14

İclaslar..................................................................................................................................... 15

Müraciətlər............................................................................................................................. 16

2023-cü il üçün Hədəflər....................................................................................................... 17

İctimai Şuralarla bağlı fəaliyyətlər........................................................................................ 18

Mündəricat

2



2021-cil il İyul ayında Azərbaycan Respublikasının
Gənclər və İdman Nazirliyi üzrə hüquqi aktların

qəbulunda və fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı
ictimai nəzarətin təşkilində vətəndaş cəmiyyəti

institutlarının iştirakının təmin olunması
məqsədilə Nazirlik yanında İctimai şuranın yeni
tərkibi müəyyənləşdirilmişdir. Qeyri-hökumət
təşkilatlarının bilavasitə iştirakı ilə tam şəffaf

şəraitdə rellaşan seçkilərdə Gənclər və İdman
Nazirliyi yanında 15 vətəndaş cəmiyyəti

institutundan ibarət İctimai şura yaradılmışdır.

Giriş
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İctimai Şuranın tərkibi
Azər Əliyev

Azad Mənaflı

İntiqam Cavanşir

Arif Məmmədov

Aynur Məmmədova 

Asim Vəliyev

Cəsarət Əhmədov

Coşqun Hidayətov

Elnur Alıyev

Azər Əliyev

Elnur Məmmədov

Hüseyn Əsgərli

Nigar Ələsgərova

Niyaməddin Paşayev

Nuranə Şıxəliyeva
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ARGİNİŞ-in sədri

ARGİNİŞ-in sədr müavini

ARGİNİŞ-in katibi

ARGİNİŞ-in sədr müavini

İctimai şuranın üzvü,"Əlilliyi Olan Uşaq və 
Gənclərin İdmana İnteqrasiyası" İctimai Birliyi

İctimai şuranın üzvü, "Gənclərin Töhfəsi"
İctimai Birliyi

İctimai şuranın üzvü, "Gəncliyin Təşəbbüsü 
Maarifləndirmə" İctimai Birliyi

İctimai şuranın üzvü, Azərbaycan Qol Güləşi
Federasiyası

İctimai şuranın üzvü, "Böyük Qayıdış" Gənclər
Təşkilatı

İctimai şuranın üzvü, "Ağsu" Futbol Klubu

İctimai şuranın üzvü, "Azərbaycan Demokratik 
Tələbə Gənclər Təşkilatı" İctimai Birliyi

İctimai şuranın üzvü, “Autizm Assosiasiyası” 
İctimai Birliyi

İctimai şuranın üzvü, "Odlar Yurdu" Gənclər 
İctimai Birliyi

İctimai şuranın üzvü, Azərbaycan Taekvondo 
Federasiyası

İctimai şuranın üzvü, Azərbaycan Döyüş 
Federasiyaları Assosiasiyası



Azər Əliyev
Sədr

Gənclər və İdman Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvləri

İctimai Şuranın strukturu

Azərbaycan
Respublikası Gənclər və
İdman Nazirliyi yanında

İctimai Şura

Azad Mənaflı
Sədr müavini

İntiqam Cavanşir
 Katib
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Arif Məmmədov
Sədr müavini

Aynur Məmmədova Asim Vəliyev Cəsarət Əhmədov Coşqun Hidayətov Elnur Alıyev

Elnur Məmmədov Hüseyn Əsgərli Nigar Ələsgərova Niyaməddin Paşayev Nuranə Şıxəliyeva
 

Azər Əliyev



Gənclər və İdman Nazirliyi
yanında İctimai Şura
indiyədək fəaliyyət
istiqamətləri üzrə Bakıda və
regionlarda olmaqla iclaslar,  
dinləmələr və görüşlər
həyata keçirmiş, daxil olan
müraciətlərə baxılmış və
müraciətlərin həlli ilə bağlı
təşəbbüslər göstərmişdir.

FƏALİYYƏTLƏR

Müraciət

İclas

Görüş

Dinləmə

20

11

13

8
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İctimai Şura üzvlərinin Gənclər
və idman Naziri cənab Fərid

Qayıbovla görüşləri keçirilmişdir.
Görüş müddətində Şura
üzvlərini maraqlandıran

məsələlər müzakirə edilmiş və
təkliflər səsləndirilmişdir. Qeyd
edək ki, cənab nazirlə 2 görüş

baş tutmuşdur.

GƏNCLƏR VƏ İDMAN
NAZİRLİYİ İLƏ GÖRÜŞLƏR
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İctimai Şura üzvlərinin Gənclər və idman Nazirinin müavini
İndira xanım Hacıyeva ilə görüşü baş tutmuşdur. 

Görüş müddətində Şura üzvlərini maraqlandıran məsələlər
müzakirə edilmiş və təkliflər səsləndirilmişdir. 

GƏNCLƏR VƏ İDMAN
NAZİRLİYİ İLƏ GÖRÜŞLƏR

8



İctimai Şura il ərzində 50-dən
çox gənclər təşkilatlarının

rəhbərləri ilə bir sıra
məsləhətləşmələr və görüşlər

həyata keçirmişdir. 

GƏNCLƏR TƏŞKİLATLARI
İLƏ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏLƏR
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İCTİMAİ DİNLƏMƏLƏR
Hazırkı fəaliyyəti dövründə İctimai Şura  paytaxtda və regionlarda

olmaqla 8 İctimai dinləmə həyata keçirmişdir. Dinləmələrdə, əsasən,
gənclər təşkilatlarının rəhbərləri, fəal gənclərlə, idmançılarla və bu 

 sahələrdə çalışan şəxslərlə görüşlər təşkil edilmiş, onları
maraqlandıran məsələlər və təkliflər dinlənilmişdir. Toplanılan

təkliflər sənədləşdirilərək müvafiq qurumlara təqdim edilmişdir.
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İctimai Şuranın regionlarda baş
tutan ictimai dinləməsi - Tovuz.

Gənclər paytaxtında keçirilən
dinləmə zamanı gənclərin
qarşılaşdığı çətinliklər və
gənclərin təklifləri dinlənilmişdir.
Daha sonra isə Şura üzvləri
Tovuz Olimpiya İdman
Kompleksinin şəraiti ilə tanış
olmuşdur. 

GƏNCLƏR PAYTAXTI - TOVUZ
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Mingəçevir

İctimai Şuranın regionlarda baş
tutan ictimai dinləməsi -
Mingəçevir.

Şura üzvləri Mingəçevir
şəhərində yaşayan fəal gənclər,
gənclərlə iş sahəsində çalışan
şəxslər və idmançılarla
görüşmüş, regionda aktiv
fəaliyyət göstərən gənclər və
idmançıların təklif və
problemləri dinləmişdir.
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Lənkəran
İctimai Şuranın regionlarda baş

tutan ictimai dinləməsi - Lənkəran.

Şura üzvləri ilk növbədə Lənkəran

Olimpiya İdman Kompleksinin cari

vəziyyəti ilə tanış olmuş, daha sonra

bir qrup idmançı və məşqçi ilə
ictimai dinləmə həyata keçirilmişdir.

Dinləmədə idmançıların qarşılaşdığı

çətinliklər, təkliflər və iradlar,

həmçinin qeyd edilən məsələlərin

həlli istiqamətində müzakirələr

aparılmışdır.

Günün ikinci yarısı gənclərlə görüş

baş tutub. Görüşdə gənclər

tərəfindən onları maraqlandıran

məsələlər, təklif və iradlar

səsləndirilib.
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Gənclər təşkilatlarında keyfiyyətli
idarə etmə meyarları

Gənclər və idman Nazirliyi və İctimai Şura "Gənclər təşkilatlarının idarə
edilməsində keyfiyyət meyarları" sənədinin ilkin nümunəsi üzrə ictimai

dinləmələrə start verib. Sənədin hazırlanmasında məqsəd gənclər
təşkilatlarının idarə edilməsində keyfiyyət meyarlarının müəyyən edilməsi,

gənclər təşkilatlarının fəaliyyətinin və işinin peşəkarlaşmasını stimullaşdırmaq,
sağlam rəqabəti təşviq etmək və təşkilatların keyfiyyətli fəaliyyətinin ölçü

meyarlarını müəyyən etməkdən ibarətdir. Eyni zamanda, keyfiyyət meyarları
gənclər təşkilatları üçün gələcəkdə dövlətin yeni dəstək mexanizmlərinin

formalaşmasına dəstək olacaq. Dinləmədə  iştirak edən 50-dən çox gənclər
təşkilatları  sənədi müzakirə edərək təklif və tövsiyyələrini bildirdilər. Sənədin
müzakirəsinin davamı Gənclər Təşkilatlarının V Konqressində də baş tutub.  
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Ümumilikdə, İctimai Şuranın 11 iclası keçirilmişdir. 

Baş tutan iclaslarda fəaliyyət planı tərtib edilmiş, gənclər və idman

sahəsi üzrə işçi qrupu təyin edilmiş, o cümlədən, Şuranın cari

məsələləri müzakirə olunuşdur. 

İCLASLAR
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MÜRACİƏTLƏR

İl ərzində Şuranın sosial şəbəkə hesabları və Şura üzvləri
tərəfindən 20-dən çox müraciət daxil olmuşdur. Daxil olan
müraciətlər sahəsi üzrə İctimai Şura üzvlərinə, Gənclər və
idman Nazirliyinin müvafiq şöbələrinə və aidiyyatı qurumlara
yönəldilmişdir.
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Narkomaniya

Məşğulluq

Erkən nigahlar

2023-cü ildə İctimai Şura olaraq əhalimizin 23%-ni
təşkil edən gənclərin sosial problemlərin həllində
fəal iştirak etmək və bu məsələlərin həllinə dəstək

olmaqdır. 
Fəaliyyətlərin təşkili gənclərlə çalışan müxtəlif
maraqlı tərəflərin iştirakı və onlarla qarşılıqlı
tərəfdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilməsi

nəzərdə tutulub. 
 

Aşağıda qeyd edilən 4 prioritet istiqamət üzrə
ictimai dinləmələr, sənədlərin hazırlanması,

müvafiq təkliflərin təqdim edilməsi planlaşdırılır.
 

HƏDƏFLƏRİMİZ
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Vətənpərvərlik



Dövlət gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi və
gənclərin inkişafında əsas hərəkətverici institutlardan
olan gənclər təşkilatları ilə aşağdakı istiqamətdə
fəaliyyətlərin reallaşdırılması nəzərdə tutulub.
nəzərdə tutulub:
    

Gənclər təşkilatları ilə iş

Gənclər təşkilatlarının inkişafı istiqamətində fəaliyyətlər; 

Gənclərin qarşılaşdığı çətinliklərin həllində gənclər
təşkilatlarının iştirakçılığının təmin edilməsi;

Gənclərlə bağlı qanunverciliyin təhlili və yeni
təşəbbüslərin həyata keçirilməsi istiqamətində;

Bu istiqamətdə panel görüşləri, ictimai müzakirələr, işçi qruplarının
yaradılması planlaşdırılır.



İCTİMAİ ŞURALARLA BAĞLI
FƏALİYYƏTLƏR

İctimai Şuraların Vahid Onlayn Platformaya inteqrasiyası ilə bağlı
təlim keçirilib.

Təlimdə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi yanında
İctimai Şuranın üzvü Hüseyn Əsgərli iştirak etmişdir.
İctimai Şuraların Onlayn Platformaya inteqrasiya edilməsi ilə bağlı
“İctimaishura.az saytının idarə olunmasında birgə iştirak” adlı
təlimlər keçirilib.
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İCTİMAİ ŞURALARLA BAĞLI
FƏALİYYƏTLƏR
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“İnformasiya Təşəbbüslərinə Dəstək” ictimai birliyi tərəfindən təşkil
olunan “İctimai iştirakçılıq: şəffaflıq, hesabatlılıq və informasiya
açıqlığı” mövzusunda keçirilən konfransında Gənclər və idman
Nazirliyi yanında İctimai Şura olaraq təmsil olunduq.



Əlaqə:

ictimaishura.gin@gmail.com

@ictimaishura

@ictimaishura


