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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QEYRİ-HÖKUMƏT 
TƏŞKİLATLARINA DÖVLƏT DƏSTƏYİ AGENTLİYİ 

 

“MƏİŞƏT ZORAKILIĞINA QARŞI MÜBARİZƏ VƏ QADINLARA QARŞI AYRI-
SEÇKİLİYİN ARADAN QALDIRILMASI TƏŞƏBBÜSLƏRİ” İSTİQAMƏTİ ÜZRƏ 

QALİBLƏR (FƏRDİ) 
 
 

sn QHT-nin adı QHT-nin sədri Layihənin adı 
Ayrılmış 
 məbləğ 

1.  

"Gələcək" 
intellektual 
inkişafa yardım 
ictimai birliyi 

Məmmədov Kazım  
Eldar oğlu 

“Qızlar və Qadınlar üçün İKT 
Akademiyası” 

9000 

2.  

“Müharibədə 
zərər çəkmiş 
ailələrə dəstək” 
ictimai birliyi 

Məmmədova 
Ətrabə  
Novruz qızı 

“Məcburi köçkün qadın 
icmalarında gender bərabərliyinin 
təmin olunması” 

8000 

3.  

“Yeni Gələcək” 
Gənclərin 
Maarifləndirilmə
si ictimai birliyi 

Əlizadə Elnur  
Bəhruz oğlu 

“Güclü qadın - güclü gələcək” gənc 
qızların maarifləndirilməsi və 
təşəbbüs İnstitutu 

9000 

4.  

“Cinsi 
Ayrıseçkiliyə 
Qarşı Mübarizə 
Mərkəzi" ictimai 
birliyi 

Əliyeva Leyla  
Elman qızı 

“Qadın və uşaq hüquqlarının 
təbliği, zorakılığa qarşı mubarizə” 

8500 

5.  
“Müasir Qadın və 
Cəmiyyət” ictimai 
birliyi 

Maxsudova Fidan  
Niyət qızı  

“Sahibkar  Qadınlara  İnnovativ 
rəqəmsal dəstək “  

9000 

6.  
Gənclərin Sağlam 
İnkişafı ictimai 
birliyi 

Qasımzadə Rüfət  
Əli oğlu 

“Birinci” – Qadınlar üçün Mobil 
Jurnalistika Məktəbi 

9000 

7.  
“XXI Əsrin 
Qadınları” ictimai 
birliyi 

Əmirhüseynova 
Mahirə  
İmanqulu qızı 

“Müasir dünyada müasir köləlik” 9000 

8.  

“Milli dəyərlər 
üzrə 
maarifləndirmə” 
ictimai birliyi 

Behbudova Gülşən  
Behbud qızı 

“Məişət zorakılığına qarşı 
mübarizədə maarifləndirmə”            

9000 

9.  
“Autizm 
Assosiasiyası” 
ictimai birliyi 

Məmmədov Elnur  
Mənəf oğlu 

“Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 
uşaqların ailələrində məişət 
zorakılığının profilaktikası və bu 
kimi ailələrdə sosial rolların 
düzgün bölüşdürülməsinin təşviq 
edilməsi” 

9000 
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10.  
“Odlar Yurdu” 
Gənclər ictimai 
birliyi 

Ələsgərova Nigar  
Elman qızı 

“Bu uğur, hekayə deyil” layihəsi 10000 

11.  

“İz” 
mədəniyyətin 
inkişafına dəstək 
ictimai birliyi 

Mirişova Fəridə  
Arazbəy qızı 

“Qadın – Ana və Yaranışdır” – 
audiovizual vasitələrdən istifadə 
etməklə qadınlar arasında milli-
mənəvi dəyərlərin təbliği 

8000 

12.  
“Ekoloji və Aqrar 
İnkişaf” ictimai 
birliyi 

Qurbanzadə Sərvət  
Nemət oğlu 

“Ailə institutunun inkişafı ilə bağlı 
maarifləndirmə tədbirlərin təşkili” 

8500 

13.  

“Kənd yaşıl 
turizminin 
inkişafına 
dəstək” ictimai 
birliyi 

Yusupov Qəhrəman  
Mühəddin oğlu 

“Gənc qızlar arasında əl 
sənətkarlığının inkişafına 
yönəldilmiş təşəbbüslər” 

9000 

14.  
“Yenilik və 
İnkişaf” ictimai 
birliyi 

Nağıyeva Nərgiz  
Firudin qızı 

“Qadınların informasiya və 
kommunikasiya texnologiyaları 
istiqamətində karyera 
imkanlarının inkişaf etdirilməsi” 

10000 

15.  

“Azərbaycan 
İnformasiya və 
kommunikasiya 
Texnologiyaları 
Sənayesi 
Assosasiyası” 
ictimai birliyi 

Abbasov Elvin  
Miribadət oğlu 

“İKT-də qadınlar və qızlar” 9000 

16.  

“İşgəncələr 
Əleyhinə  
Araşdırmalar 
Mərkəzi" ictimai 
birliyi 

Cəfərli Fikrət  
Novruz oğlu 

“Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin 
aradan qaldırılması, işgəncələrə və 
qeyri-insani rəftara yol 
verilməməsi məqsədilə gender və 
insan haqları 
qanunvericiliyinin hüquq-
mühafizə 
orqanlarının işçiləri arasında 
təbliği” 

9000 

17.  

“Regional 
İnkişafın 
Dəstəklənməsi” 
ictimai birliyi 

Şirəliyev Rafət  

Allahbağış oğlu 

“Ailə dəyərlərində kişi və 
qadınların rolu üzrə 
maarifləndirmənin təşviqi” 

9000 

18.  
“Davamlı Elmi-
Sosial İnkişaf” 
ictimai birliyi 

Hacıyeva Reyhanə  

Ramiz qızı 

“Məişət zorakılığı və gender: ortaq 
problemlərimiz” 

8000 

19.  
“Şəmkir Qadın 
Resurs Mərkəzi” 
ictimai birliyi 

Həsənova Arzu  

Məhəmməd qızı 

“Qadın gülərsə, bəşəriyyət 
güləcək” 

9000 

20.  

"Azərbaycan 
Gənc Marketoloq 
- Reklamçılar" 
ictimai birliyi 

Əzəmmədov Hafiz  

Firidun oğlu 

“Qadınlar arasında sahibkarlıq 
fəaliyyəti-nin təşviq edilməsi və bu 
istiqamətdə tövsiyələrin verilməsi” 

8500 

21.  

“Neftçalada 
qadınların sosial 
inkişafına 
dəstək” ictimai 
birliyi 

Mirzəzadə 
Gülqədəm  

Abdulalı qızı 

“Kəndli qadınların sahibkarlıq 
təşəbbüsünə dəstək” 

8500 
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22.  
“Ailələrə dayaq” 
Xeyriyyə ictimai 
birliyi 

Əliyeva Natəvan 
Əskər Əli qızı 

“Valideynlərin funksiya və 
öhdəliklərində yaranan 
problemlərin həllində 
maarifləndirmə kampaniyasının 
keçirilməsi” 

8000 

23.  

“Yeni Yol” 
Gənclərin 
Maarifləndirilmə
si ictimai birliyi 

Abdullayev Cavid  
Muxtar oğlu 

“Bərabərlik üçün gənclərlə 
birlikdə” 

8000 

24.  
“Universitet 
Təhsilli Qadınlar” 
ictimai birliyi 

Cəfərova Tamam  
Şaməmməd qızı 

“Özünü tanı, hüququnu bil” erkən 
nikahın aradan qaldırılması 
sahəsində qadınların 
maarifləndirilməsi  

9000 

25.  
«Gilavar Foto 
Klubu» ictimai 
birliyi 

Mehdiyev Rəşad  
Azad oğlu 

"Ailədə qadın və kişi hüquqlarının 
bərabərliyi" 

8000 

26.  
“XXI Əsr Təhsil 
Mərkəzi” ictimai 
birliyi 

Quliyeva Könül  
Fərhad qızı 

“Təhsildən yayınma, erkən nikah – 
yarımçıq qalan arzular”  

9000 

27.  
“Rəvan” Gəncliyə 
Dəstək ictimai 
birliyi 

Cürənov Ramiz  
Mikayıl oğlu 

“Məişət zorakılığına qarşı ictimai 
maarifləndirməyə dəstək” 

9000 

28.  

“Müstəqil 
Araşdırmaçı 
Jurnalistlər 
Liqası” ictimai 
birliyi 

Mehdiyev Qafar  
Qələndər oğlu 

“Azərbaycan ailə modelinin gənc 
nəslə təbliği (Media 
nümayəndələri və gənclər  
arasında  mövzu ilə əlaqədar 
olaraq müsabiqənin təşkili)”   

8500 

29.  

“Sosial 
Tərəqqinin 
Dəstəklənməsi” 
ictimai birliyi 

Həsənov Qasım  
Rəhim oğlu 

“Regional amillərin və mental 
dəyərlərin məişət zorakılığında 
rolu” 

9000 

30.  

“İnsan  Alverinə  
Qarşı Mübarizə 
Təşkilatı” ictimai 
birliyi 

Alıyev Ramiz  
Şükür oğlu 

“Zorakılıq hallarına qarşı 
müzarizədə müasir metodların 
təbliği” 

9000 

31.  

“Addım”gəncləri
n təşəbbüsünə 
dəstək ictimai 
birliyi 

Quliyev Tural  
İsgəndər oğlu 

“Regionlarında erkən nikah 
hallarının azaldılmasına dəstək 
verilməsi”  

9000 

32.  

“Sağlam mühit” 
gənclərin 
inkişafına kömək 
ictimai birliyi 

Mirzəyev Əli  
Maşı oğlu 

“Sağlam ailə - sağlam cəmiyyət” 9000 

33.  

“Vətəndaş 
Cəmiyyətinin 
İnkişafına 
Dəstək” Gənclər 
ictimai birliyi 

Adıgözəlov Zahid  
Vahid oğlu 

“Gənclər ailə dəyərlərinin 
keşiyində” 

9000 

34.  
“Müasir Gənclik 
və Sosial İnkişaf” 
ictimai birliyi 

Əsədov Etibar  
Məhəmməd oglu 

“Milli-mənəvi dəyərlər və ənənələr 
monolit ailə institumuzun 
təməlidir” 

8500 

35.  
“Gənclərin Anti-
Narkomaniya” 
ictimai birliyi 

Kazımov Qudrət  
Ərvət oğlu 

“Qadın adı: hörmət və xəyanət” 
sənədli filminin çəkilməsi və qızlar 
arasında Azərbaycanın milli-
mənəvi dəyərlərinin təbliği" 

8500 
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36.  

“Göyərçin”-
Təhsilin 
İnkişafına Dəstək 
ictimai birliyi 

Vəlixanlı Gülnarə  
Qəhrəman qızı 

“Sağlam ailə - sağlam uşaq – 
sağlam cəmiyyət” 

8000 

37.  

“Mərkəzi Aran” 
Regional Sosial 
İnkişaf ictimai 
birliyi 

Abdullayev 
İsbəndiyar  
Zülfüqar oğlu 

“Qadın bir incidir” - ailədaxili 
zorakılığa yol verməyək!” 

8500 

38.  

“Qusarda 
Qadınların Sosial 
İnkişafına 
Dəstək” ictimai 
birliyi 

Nəcəfova Kamilə  
İsmayıl qızı 

“Qadınlara İKT bacarıqlarını 
aşılamaq, iş axtarmaq imkanlarını 
genişləndirmək”. 

9000 

39.  

“Müasir cəmiyyət 
və qadın 
hüquqları” 
ictimai birliyi 

Əhmədzadə Ayaz  
Aydın oğlu  

“Təhsilli qadın təhsilli cəmiyyətin 
təməlidir” 

8500 

40.  

“Sosioloji 
Qrupların 
Psixoloji 
Reabilitasiyası” 
ictimai birliyi 

Ağayeva Xuraman  
Həşim qızı 

"Təhsil və peşə hər bir qızın 
haqqıdır!" 

8500 

41.  
“Azərbaycan Milli 
İnkişaf Layihəsi” 
ictimai birliyi 

Rəcəbov Rauf  
Əliheydər oğlu 

“Məişət zorakılığı: ailəmizi 
qoruyaq”  

9000 

42.  

“Azərbaycan 
Demokratik 
Tələbə Gənclər 
Təşkilatı” ictimai 
birliyi 

Əsgərli Asif  
Məmməd oğlu 

“Erkən və qohum nikahlarla 
mübarizədə region təmsilçilərinin 
bilik, bacarıq və təcrübələrinin 
artırılmasına dəstək” 

10000 

43.  
"Sosial İnkişafda 
Yeni Mərhələ" 
ictimai birliyi 

Hüseynova Firəngiz  
Əşrəf qızı 

“Qızlar arasında təhsildən yayınma 
hallarının səbəblərinin öyrənilməsi 
və maarifləndirmə tədbirlərinin 
təşkili” 

8500 

44.  
“Qan Donorları 
Assosiasiyası” 
ictimai birliyi  

Əsgərov Fuad  
Füzuli oğlu 

“Eyni qan, ayrı can” qohumlar 
arasında nikahların mənfi 
fəsadlarının izahı və bu 
istiqamətdə psixoloji dəstəyin 
göstərilməsi 

10000 

45.  

“Beynəlxalq 
Liberal 
Maarifçilik 
Mərkəzi” ictimai 
birliyi 

Ələsgərov Zülfüqar  
Hüseyn oğlu  

“Böyük Zəfərin yolçuları” 8000 

46.  
“Ümman” əlil 
uşaqlara qayğı 
ictimai birliyi 

Məmmədova 
Şükufə  
Rəşid qızı 

 “Uşaqlara qarşı zorakılığa son 
deyək!” adlı maarifləndirmə 
kampaniyasının təşkili  

8000 

47.  

"Regionlarda 

Gender Bərabər-

liyinin Təbliği" 

ictimai birliyi 

Həsənova Aytəkin 

Tahir qızı 

Regionlarda “məişət zorakılığına 

yox”  şüarı altında maarifləndirici 

tədbirlərin  həyata keçirilməsi 

8500 

 
 
 


