1. “Qadınların əmək bazarında rəqabət qabiliyyətinin artırılması, qadınlar
arasında sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, qadınlar tərəfindən yeni peşələrin
əldə edilməsinə yönəlmiş kursların təşkili ” istiqamətində hansı işlər
görülüb?
“Kənd və rayon yerlərində yaşayan qadınların iqtisadi və sosial
həyatda iştirakının təşviqatı” texniki yardım layihəsi
2011-ci ildən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı ilə birgə
Azərbaycanda “Kənd və rayon yerlərində yaşayan qadınların iqtisadi və sosial həyatda
iştirakının təşviqatı” texniki yardım layihəsinə start verilmişdir. Layihə 2011-2015-ci illəri
əhatə edir. Layihənin əsas məqsədi, kənd qadınlarının iqtisadi və icma həyatında
iştirakı ilə bağlı ehtiyac və problemlərinin dəyərləndirilməsi, müsbət təcrübələri yerli
şəraitə və kənd yerlərində yaşayan qadınların xüsusi ehtiyaclarına uyğunlaşdırıb onların
işgüzar və sosial fəaliyyəti üçün əlverişli mühitin yaradılmasını təmin etməkdir. Layihə
üzrə Sabirabad rayonunda 2013-ci ildə Qadın Resus Mərkəzi yaradılmışdır. Layihə
başlayaraq Sabirabad və Neftçala rayonlarında həyata keçirilir.
Layihə çərçivəsində 2014-cü ildə Qadın Resus Mərkəzinin üzvləri üçün “Öz
biznesinə başla və onu inkişaf etdir” mövzusunda təlim keçirilmişdir. Təlimdə 14
qadın iştirak etmişdir. Proqramı bitirən qadınlar arasında müsabiqə aparılmışdır və 7 ən
yaxşı mikro layihə təklifi müəyyən edilmişdir. Müsabiqənin qaliblərinə qeyri pul şəklində
(arzuolunan biznesin qurulmasına lazım olan təhcizat) yardım göstərilmişdir.
Hazırda 7 mikro layihə fəaliyyət göstərir – 3 heyvandarlıq, 1 cücə saxlama, 1 pərdə
tikişi, 1 kosmetika satışı və 1 xınayaxdı mağazası. Bizneslər dövlət qeyydiyatına
alınmışdır.
“Kənd və rayon yerlərində yaşayan qadınların iqtisadi və sosial həyatda
iştirakının təşviqatı” (indiki adı “Gənc və əlilliyi olan qadınların iqtisadi və sosial
həyatda səlahiyyətləndirilməsi”) layihəsi 2014-cü ilin dekabr ayından etibarən Koka
Kola Fondunun maliyyə yardımı ilə Neftçala rayonunda davam etdirilir. Layihənin ilk
ayları ərzində aşağıdakı işlər görülmüşdür:
Əlilliyi olan qadınların layihədən bəhrələnməsi məqsədilə layihə çərçivəsində BMT
İnkişaf Proqramı ilə Azərbaycan Əlil Qadınlar Cəmiyyəti ilə tərəfdaşlıq haqqında razılıq
əldə olunmuşdur;
2014-cü ilin dekabr ayında Bakıda 21 əlil qadının iştirakı ilə “Öz Biznesini Yarat”
təlimi həyata keçirilmiş, iştirakçılara sahibkarlıq fəaliyyətinə qoşulmaq üçün lazım olan
biliklər verilmiş və ilk biznes planlar tərtib olunaraq maliyyələşmə üçün ekspert
qiymətləndirilməsi və donorun təsdiqinə göndərilmişdir.
2015-ci ilin yanvar ayında “Neftçala rayonunda əlil qadınların ehtiyac və
tələblərinin araşdırılması” mövzusunda, 2015-ci ilin fevral ayında isə “Əmək bazarında
qadınların məşğulluq imkanları” mövzusunda tədqiqatlar aparılmış, araşdırmaların
nəticələrinə və ekspert tövsiyələrinə əsasən layihənin illik fəaliyyət planına düzəlişlər
edilmişdir.
2015-ci ilin aprel ayında qadınlar, o cümlədən əlil qadınlar üçün Neftçala Qadın
Resurs Mərkəzində “Biznes Bacarıqlarının İnkişafı” mövzusunda təlim keçirilmiş, yeni
biznes fəaliyyətinə başlamaq istəyən xanımlara biznes planlarının tərtib olunmasında

praktiki yardım göstərilmiş və tamamlanmış biznes planlar maliyyələşmə üçün müstəqil
ekspert qiymətləndirilməsinə və donor təsdiqinə göndərilmişdir.
Bu seçim prosesində qalib gəlmiş Neftçala qadınlarının biznes fəaliyyətin
başlaması üçün bütün məsələlər 2015-ci ilin may-iyun aylarında yekunlaşacaqdır.
Regionlarda qadınların texniki-peşə təhsilinin inkişafına dəstək layihəsi
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi

“Təkamül və İnteqrasiya”

İctimai Birliyi ilə birgə Regionlarda qadınların texniki-peşə təhsilinin inkişafına dəstək
layihəsini həyata keçirir. Layihənin əsas məqsədi regionlarda qadınların xüsusi ilə
qızların peşə təhsilinin inkişafına kömək etməkdir. Layihə ölkə iqtisadiyyatının inkişaf
tələblərinə uyğun peşə ixtisas kadrlarına yaranan tələbatın ödənilməsi, habelə
qadınların və qızların müasir peşə təhsili almaq imkanlarının təmin edilməsi üçün
iqtisadi və sosial baxımdan səmərəli texniki peşə təhsili sisteminin formalaşmasına
xidmət etməyi və gənc qızlarda peşə təhsilinə həvəs oyatmaqdan ibarətdir.
Layihə çərçivəsində 2014-cü ilin I yarısında Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsi
Qobu 3 saylı tam orta məktəbi, Abşeron rayonu Mədəniyyət Evi, Bakı şəhəri Binəqədi
rayonu Ağdam köçkün tam orta məktəbi, Binəqədi şosse 7, 2 saylı Cəbrayıl köçkün
tam orta məktəbində təlimlər keçirilmişdir.
Mərkəzi Asiya Ölkələrinin iqtisadiyyatı üzrə Xüsusi
Proqram (SPECA) çərçivəsində qadın sahibkarlığının inkişafı üzrə
Beynəlxalq Konfrans
24 aprel 2014-cü il tarixində Mərkəzi Asiya Ölkələrinin iqtisadiyyatı üzrə Xüsusi
Proqram (SPECA) çərçivəsində qadın sahibkarlığın inkişafı üzrə Beynəlxalq
Konfrans keçirilmişdir. Tədbir üç sessiyada davam etmiş, I sessiyada Qadın
sahibkarlar və biznes razılaşmaları: müxtəlif istiqamətlər, II sessiyada Qadınlar və
sosial sahibkarlıq: regionlarda sosial təcridetmə, III sessiyada Mərkəzi Asiya
Ölkələrinin iqtisadiyyatı üzrə Xüsusi Proqram

ölkələrində Potensial İnkişaf üzrə

ethiyaclar və s. mövzular konfransın gündəmində müzakirə olunmuşdur.
Tədbirdə Ailə,Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran
Hüseynova, Nazirlər Kabineti Aparatının Humanitar məsələlər şöbəsinin müdir müavini
Qurban Əmirov, İqtisadiyyat və sənaye nazirinin müavini Sevinc Həsənova, BMT
Avropa İqtisadi Komissiyası katibliyi, icraçı katib Malinka Koparanova, Milli Məclisin
İqtisadiyyat Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə, Dünya Moda Təşkilatının Birləşmiş
Ərəb Əmirliyi üzrə xoşməramlı səfiri
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nümayəndəsi Selifonkina Elena , “Azərbaycanın 100 İşgüzar qadınları” İctimai birliyin
sədri Tatyana Mikailova , AMEA-ın İqtisadiyyat İnstitutunun dosenti Təranə Nəcəfova,
Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının baş katibi Natavan
Məmmədova , “BB TV-communication” MMC-in baş icraçı direktoru (1Nli Rəqəmli EfirKabel Televizyası) Səbinə Babayeva , “Arxikod” MMC-in direktoru, əməkdar memar
Yeganə Hacıyeva və s. başqaları çıxış etmişdirlər.
“Qadın sahibkarlığı və Məşğulluğunun Dəstəklənməsi
üzrə İctimai Maraqların Qorunması” layihəsi
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və “Konstitusiya ”
Araşdırmaları Fondu USAİD-in maliyyə dəstəyi ilə Kaunterpart İnterneşnlın Qadın
İştirakçılığı Proqramı çərçivəsində regionlarda “Qadın sahibkarlığı və Məşğulluğunun
Dəstəklənməsi üzrə İctimai Maraqların Qorunması” adlı layihə həyata keçirmişdir.
Layihənin məqsədi qadınların sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunması, onların
məşğulluq səviyyəsinin gücləndirilməsi və bu məqsədlə müvafiq imkan və şəraitin
formalaşmasına yardım göstərilməsidir.
Layihə çərçivəsində 19-20 sentyabr tarixlərində Cəlilabad rayonunda, 27-28
oktyabr 2014-cü il tarixlərində Şamaxı rayonunda 9-11-ci sinif şagirdləri və
müəllimləri üçün gənc xanımların peşə seçimi, təhsildən yayınma hallarına qarşı
mövcud hüquqi müdafiə vasitələri, bu məsələlərlə bağlı valideyinlərin məsuliyyəti, erkən
nikahlar və onların fəsadları barədə təlimlər,

həmçinin qadınlar üçün “Qadın

sahibkarlığı: Kiçik biznesin qurulması” mövzusunda təlimlər keçirilmişdir. Hər təlimdə
150-200 nəfər iştirak etmişdir.

