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ƏZĠZ FORUM NÜMAYƏNDƏLƏRĠ!
Bildiyiniz kimi, 2009-cu ildə Azərbaycan Uşaqlarının I Ümumrespublika Forumu,
2011-ci ildə isə Azərbaycan Uşaqlarının II Ümumrespublika Forumu keçirilmişdir.
Əziz uşaqlar, Uşaqların Müdafiəsi və İnkişafına dair qazanılan ən yaxşı
təcrübələri, mövcud problemləri və onların həlli yollarını nəzərdən keçirmək, geniş
ictimaiyyətin diqqətini bir daha uşaq problemlərinə yönəltmək məqsədilə 2014-cü ilin
noyabr

ayının

17-də

keçiriləcək

Azərbaycan

Uşaqlarının

III

Ümumrespublika

Forumunda yenidən bir araya gələcəksiniz. Forumda sizə uşaq hüquqlarının qorunması
və təbliği istiqamətində öz problemlərinizi, sizi narahat edən məqamları müzakirə etmək,
tövsiyələr vermək imkanı yaradılacaqdır.
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi (AQUPDK) Forumun işində
sizə uğurlar arzulayır!

FORUMDA ĠġTĠRAK ETMƏK ÜÇÜN
AġAĞIDAKILARA ƏMƏL ETMƏLĠSĠNĠZ:
1. Siz 17 noyabr tarixində, saat 08:00-08:30-dan gec olmayaraq şəhər/rayon İcra
Hakimiyyəti nümayəndəsinin müşayiəti ilə Forumun keçiriləcəyi binanın qarşısına
gəlməli (JW Marriott Absheron Baku. Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Azadlıq meydanı 674)
və üzərinizdə mütləq aşağıdakı sənədləri gətirməlisiniz:


Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və ya doğum haqqında şəhadətnamə;



əvvəlcədən forum nümayəndələrinə verilmiş iştirakçı vərəqəsi

DĠQQƏT!


Göstərilən sənədlərdən biri olmadıqda və ya
uyğunsuzluq olduqda Foruma buraxılmayacaqsınız!



Hər hansı bir səbəbdən iĢtirak edə bilməyən Forum nümayəndəsinə onu
digər nümayəndə ilə əvəz edilməsinə icazə verilmir!

2. Göstərilən

sənədləri

binanın

giriş

qapısında

sənədləri

sənədlər

yoxlayan

arasında

mühafizə

əməkdaşlarına təqdim etdikdən sonra III mərtəbədə iştirakçı vərəqəsində göstərilmiş
öz qrup rənginə uyğun qeydiyyat masasına yaxınlaşaraq qeydiyyatdan keçib Forum
zamanı istifadə olunacaq materialları, həmçinin ad və soyadınız yazılmış bəci əldə
edirsiniz. Qeydiyyata alınmış Forum nümayəndəsi öz qrup rənginə uyğun olan tabloya
yaxınlaşmalıdır.
3. Foruma gələrkən nümayəndə işgüzar geyimdə olmalıdır

4. Forumun rəsmi hissəsi saat 11:00-da başlanılacaq, rəsmi hissəyə qədər Forum
nümayəndələri üçün çay-kofe süfrəsi təşkil ediləcək. Forum saat 20:00-da öz işinə
yekun vuracaqdır.
5. Nahar zamanı nümayəndə öz qrupu qeyd edilmiş stola yaxınlaşıb əyləşməlidir.
6. Forum nümayəndələrindən xahiş olunur ki, uşaq hüquqları barədə məlumatlar əldə
etsinlər, daxil olduqları qrupun(işçi qruplar və mövzuların adları aşağıda qeyd olunub)
mövzusuna uyğun məsələləri Foruma qədər araşdırmaqla mövzu üzrə müvafiq təkliflər
hazırlasınlar.
7. Forum nümayəndəsinin ezamiyyə xərcləri şəhər/rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən
ödənilir.
8. Foruma qədər və Forum zamanı yaranan suallarla bağlı təşkilatçılara müraciət edə
bilər (Tel: 012 493 78 16; 012 598 27 12; Mob: 0703243738; 0502353411), Komitənin
rəsmi saytından(scfwca.gov.az), eləcə də facebook-da “Ailə, Qadın və UĢaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi” və “III Ümumrespublika UĢaq Forumu” adlı
səhifələrə qoşularaq ətraflı məlumat ala bilərsiniz.

ĠĢçi qruplar:
I qrup: Vətəni sevək və ona layiq olaq
II qrup: Uşaqlar üçün bərabər hüquq və imkanlar
III qrup: Təhsildə yeni standartların tətbiqi. Uşaqlar və internet təhlükəsizliyi
IV qrup: Ətraf mühitin mühafizəsi. Sağlam həyat tərzi
V qrup: Asudə vaxtın səmərəli təşkili və dəyərləndirilməsi
VI qrup: Uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşmasında ailə və cəmiyyətin rolu
məsuliyyəti
VII qrup: Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdıraq

Sizə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq!
AQUPDK-2014

və

