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MƏNBƏ MƏLUMATI 

Avropa Şurasının 2014-2016-cı illər üçün Azərbaycan üzrə Fəaliyyət Planı 

Azərbaycan hökuməti və Avropa Şurası arasında ortaq bir təşəbbüs olub, 
Azərbaycanın Avropa Şurası üzv ölkəsi olaraq status və xüsusi öhdəlikləri yerinə 
yetirməsinə dəstək və bəzi fundamental insan hüquqlarının və qanunun idarəsi 

məsələlərini ünvanlamağa kömək məqsədi daşıyır. Bura daxil olan hissələrdən 
biri insan hüquqları təhsilinə və gənclərin demokratik iştirakına həsr olunub. 

Gənclər sahəsində iş və gənclər təşkilatları vasitəsilə insan hüquqları təhsili və 
gənclərin demokratik iştirakı üzrə Azərbaycan dilində tədris resurslarının 
təminatına və təlimlərə xüsusi diqqət ayrılır. 

Fəaliyyət Planının gənclər bölməsində qeyd olunan “Azərbaycandan olan gənc 
liderlərin və fəalların insan hüquqları təhsili və demokratik vətəndaşlıq üzrə 

bacarıqlarının artırılması” layihəsinin hədəfi Avropa Şurasının insan hüquqları və 
vətəndaşlıq təhsili üsullarının, xüsusən Avropa demokratik vətəndaşlıq və insan 

hüquqları təhsili Xartiyasının icrasını və Azərbaycandakı gənclər və gənclər 
siyasəti ilə məşğul olan şəxslərlə gənclərin iştirakını, xüsusən də yerli səviyyədə 
dəstəkləməkdir. 

Bu layihə ümumi məqsədə çatmaq üçün nəzərdə tutulan bu fəaliyyətlərdən 
ibarətdir: 

  “KOMPAS”: Azərbaycandan olan gənc multiplayerlər və təlimçilər üçün 
insan hüquqları təhsili və demokratik vətəndaşlıq mövzusunda 
uzunmüddətli təlim kursu; 

 Azərbaycandan olan və milli, regional və yerli səviyyədə gənclərlə işləyən 
dövlət mütəxəssisləri və gənclərlə işləyən qeyri-hökumət təşkilatlarının 

nümayəndələri üçün demokratik vətəndaşlıq və gənclərin iştirakı üzrə milli 
təlim kursu (“50-50” təlimi); 

 “Kompas” və “Sözünü söylə!” kimi dərsliklərin Azərbaycan dilində çapı 

münasibətilə gənclər işində insan hüquqları təhsili üzrə milli 
forum/konfrans; 

 Avropa Şurası Gənclər Departamentinin insan hüquqları təhsili və gənclərin 
iştirakı mövzusunda olan “Kompas” və “Sözünü söylə!” kimi dərsliklərin və 
çap materiallarınnı Azərbaycan dilinə tərcüməsi. 

AVROPA ŞURASI VƏ GƏNCLƏRİN İŞTİRAKI  

Avropa Şurasının əsas dəyərlərinin davamlılığı gənclərin yaradıcılığına, 

səlahiyyətlərinə, sosial öhdəliklərinə, töhfəsinə və gələcəyə olan inamına 
əsaslanır. Gənclər siyasəti və gənclər işi gənclərin cəmiyyətin müstəqil üzvləri 
kimi tam potensialını həyata keçirməsinə, onların gələcək planlarını inkişaf 

etdirməyə və onların demokratik vətəndaşlığını həyata keçirməsinə imkan 
verməlidir. 

İştirak demokratik bir cəmiyyətdə və demokratik Avropada vətəndaşlığın vacib 
elementidir. Gənclərin iştirakı gənclərin həyatında müsbət dəyişikliklərə nail 
olmaq və daha yaxşı bir cəmiyyət qurmaq üçün bir vasitədir.  

Son illərdə gənclərin müxtəlif səviyyələrdə (beynəlxalq, regional, milli və yerli) 
iştirakını təşviq edən və gücləndirən təşəbbüslər artır. Bu sahədə çalışanlar üçün 

müxtəlif vasitələr də yaradılmışdır. Bu vasitələrdən biri isə 2003-cü ilin may 
ayında Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin qəbul etdiyi 
Yerli və Regional Həyatda Gənclərin iştirakına dair Avropa Xartiyasıdır. 
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Avropa Şurası üzv dövlətlərə gənclərin yerli cəmiyyətdə və milli səviyyədə 
siyasətdə və vətəndaş cəmiyyətlərində iştirakının təmin edilməsini və təşviq 

edilməsini, o cümlədən gənclərin iştirakına dövlət siyasətində üstünlük 
verilməsini tövsiyə edir. "Mən nizamnamə ilə nə etməliyəm?", "Onu necə tətbiq 
etməliyəm?", və ya "Niyə bu sənədlə maraqlanmalıyam?" kimi suallar yerli 

səviyyədə gənclərin iştirakı ilə işləyənlər tərəfindən verilir. 

Müxtəlif Avropa kontekstlərində düzgün cavab tapmaq məqsədi ilə "Have your 

say!” (“Sözünü söylə!”) dərsliyi yaradılmışdır. Bu dərslik yerli səviyyədə 
nizamnamənin həyata keçirilməsinə dair hazır olan bir təlimat deyil çünki  
vəziyyət Avropada ölkələr üzrə çox dəyişir. Məhz buna görə, bu dərslik yerli 

səviyyədə çalışanlara gənclərin mənalı iştirakına nail olmaq üçün öz yollarını 
tapmaqda kömək edə biləcək fikirlər və suallar toplusudur. 

TƏLİM KURSU 

Milli, regional və yerli səviyyədə gənclərlə işləyən dövlət mütəxəssisləri və 

gənclərlə işləyən qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri üçün demokratik 
vətəndaşlıq və gənclərin iştirakı üzrə milli təlim kursu dövlət qulluqçularını və 
qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini bir araya gətirəcəkdir. Onlar 

gənclərin iştirakını və gənclər siyasətinin inkişafını, gənclərin regional və yerli 
səviyyədə qərar qəbuletmə proseslərinə cəlb edilməsini, gənclər siyasətinin 

həyata keçirilməsində gənclər işinin və qeyri-formal təhsilin rolunu və dövlət 
qurumlarının qarşılıqlı əlaqələrinin yaxşılaşdırılmasını müzakirə edəcəklər.  

Təlim kursu yerli və regional həyatda gənclərin iştirakı ilə bağlı yenilənmiş Avropa 

nizamnaməsinə dair “Sözünü söylə!” dərsliyinə əsaslanacaq. 

FƏALİYYƏTİN HƏDƏF VƏ MƏQSƏDLƏRİ 

Təlim kursunun hədəfi iştirakçıların gənclərin iştirakını təbliğ etmək, gənclərin 
qərarlara təsir etmək imkanlarının inkişaf etdirmək və Azərbaycanda gənclər 
siyasətinin və gənclərlə işin gələcək inkişafı üçün yerli, regional və milli səviyyədə 

gənclər sahəsinin müxtəlif tərəfdaşları arasında əməkdaşlığı möhkəmləndirmək 
bacarıqlarını plüralist demokratiya və insan hüquqları prinsiplərinə əsaslanaraq və 

Avropa Şurasının dəyər və yanaşmalarını və Azərbaycanda gənclər sahəsinin 
prioritetlərini nəzərə almaqla inkişaf etdirməkdir.  

Məqsədlər: 

✓ Azərbaycanda gənclər siyasətinin hazırkı vəziyyəti və gənclər siyasətinə 
nələrin lazım olduğu barədə müzakirə etmək; 

✓ iştirakçıları Azərbaycanda gənclər sahəsində hüquqi nəzərdən son 
yeniliklərlə yaxınan tanış etmək və onları Avropa miqyası ilə əlaqələndirmək; 

✓ Avropa Şurasının gənclərlə iş üzrə dəyərləri, prinsipləri və konsepsiyalarını 

təbliğ və müzakirə etmək. Xüsusi diqqət hökumət/dövlət/yerli icra hakimiyyəti və 
QHT-lər arasında dialoq və əməkdaşlığa, gənclərin iştirakına, qeyri-formal təhsilə 

sosial iştiraka və mədəniyyətlərarası dialoqa yönələcək; 

✓ gənclərlə işin rolu və əhəmiyyəti, həmçinin onun gənlər siyasəti ilə əlaqəsi 
barədə iştirakçıların məlumatlarını artırmaq;  

✓ Gənclərin yerli və regional həyatda iştirakı haqqında yenilənmiş Xartiyadan 
istifadə barədə və gənclər və dövlət qurumları ilə birlikdə “Sözünü söylə!” 

dərsliyindən istifadənin verdiyi imkanlar barədə məlumat vermək; 
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✓ İştirakçıların multiplayer bacarıqlarını inkişaf etdirmək və onların regional 
və yerli səviyyədə baş tutacaq tədbirlərinə dəstək olmaq; 

✓ Açıq dialoq üçün məkan yaratmaq və hökumət və qeyri-hökumət 
sektorlarının nümayəndələri üçün qarşılıqlı anlayış və hörməti təbliğ etmək və 
Avropa Şurası Gənclər Departamenti və Azərbaycan Respublikasının Gənclər və 

İdman Nazirliyi arasında əməkdaşlıq çərçivəsində əməkdaşlığa həvəsləndirmək.   

 

FƏALİYYƏTİN TƏŞKİLATÇILARI 

Bu fəaliyyət Avropa Şurası Gənclər Departamenti və Azərbaycan Respublikasının 
Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən birgə təşkil olunur. 

 

İŞTİRAKÇILARIN PROFİLİ  

Təlim kursu Azərbaycanda gənclər siyasətində aşağıda qeyd olunan sahələrdə 
fəal olan 30-a yaxın iştirakçını bir araya gətirəcək: 

 Milli gənclər qeyri-hökumət təşkilatları, assosiasiyaları vı ya platformaları, 

 regional və yerli gənclər qeyri-hökumət təşkilatları,, 

 gənclər siyasəti üzrə məsul milli dövlət qulluğu qurumları, 

 yerli/bələdiyyə/rayon və regional şuralara seçilən nümayəndələr də daxil 
olmaqla gənclər siyasəti üzrə məsul regional və yerli dövlət qulluğu 

qurumları,  

 akademik və araşdırma müəssisələri, 

 gənclər mərkəzləri və evləri, 

 gənclər məsələləri ilə məşğul olan koordinasiya şuraları/komissiyaları, 

 gənclər parlamentləri, şuraları və hökumətləri. 

 

Maraqlanan namizədlər aşağıda qeyd olunan tələblərə cavab 
verməlidirlər:  

 gənclərin iştirakı, demokratik vətəndaşlıq, gənclər işi və qeyri-formal təhsil 
məsələlərində təcrübəli olmalı və gələcəkdə işləməyə maraqlı olmalıdırlar;  

 Əldə etdikləri bacarıqları öz işləri və fəaliyyətlərində istifadə etməyə 
motivasiyalı və fəal istəkli olmalıdırlar;  

 Digər iştirakçılarla əlaqə qurmaqda maraqlı olmalıdırlar; 

 Təşkilat / müəssisə tərəfindən dəstəklənməli və göndərən təşkilat / 
müəssisə / qeyri-formal qrup tərəfindən tövsiyyə məktubu təqdim 

etməlidirlər; 

 Bütün təlim müddətində iştirak edə bilməlidir;  

 Azərbaycan dilində sərbəst işləmə bacarığına malik olmalıdır, ingilis dili 

biliklərinin olması da tövsiyyə olunur; 

 Azərbaycan Respublikasının sakini olmalıdır; 

 18-35 yaşı olmalıdır (istisnalar mümkündür). 
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SEÇİM PROSEDURU 

Təlim kursunda iştirak üçün həm-təşkilatçılar tərəfindən maksimum 30 nəfər 
seçiləcək.  

Seçim edilərkən gender və coğrafi müxtəliflik, həmçinin gənclərlə iş üzrə fərqli 

təcrübələr nəzərə alınacaqdır.  

Bütün maraqlanan şəxslər 3 iyun 2018-ci il, 12.00-a qədər (Bakı vaxtı ilə) 

https://youthapplications.coe.int ünvanında onlayn ərizə formasını 
doldurmalı və təşkilat/müəssisə tərəfindən dəstək məktubunu təqdim 
etməlidirlər.  

Bütün müraciət edənlər 4 iyun 2018-ci il tarixinədək seçim prosesinin nəticələri 
barədə məlumatlandırılacaqlar.  

 

MƏLUMAT 

Təlim kursu 23-29 iyun 2018-ci il tarixlərində Fransanın Strasburq şəhərində 
yerləşən Avropa Gənclər Mərkəzində keçiriləcəkdir. 

İştirakçılar səfərlərini elə təşkil etməlidirlər təlim məkanına 22 iyun 17.00-dan 

öncə gəlsinlər, 30 iyun səhər isə tərk etsinlər.  

Səfər  

İştirakçıların Bakı-Strasburq-Bakı marşrutu üzrə uçuş biletləri Azərbaycanlı həm-
təşkilatçılar tərəfindən qarşılanacaq.  

İşçi dillər 

Təlim seminarı Azərbaycan və ingilis dillərində, lazım olduqda ardıcıl tərcümə ilə 
keçriləcək.  

 

ƏLAVƏ 

Əlavə məlumat üçün aşağıdakı şəxslərlə əlaqə saxlaya bilərsiniz: 

- Marina Filaretova, Avropa Şurası Gənclər Departamentinin nümayəndəsi, 
marina.filaretova@coe.int;  

-  Azər Abasəliyev, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin 
əlaqələndiricisi, azerabasaliyev@gmail.com 
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