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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QEYRİ-HÖKUMƏT 
TƏŞKİLATLARINA DÖVLƏT DƏSTƏYİ AGENTLİYİ 

“MÜHARİBƏ İŞTİRAKÇILARININ SOSİAL VƏZİYYƏTİNİN 
YAXŞILAŞDIRILMASINA DAİR TƏŞƏBBÜSLƏR” İSTİQAMƏTİ                                           

ÜZRƏ QALİBLƏR (FƏRDİ) 
 

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

məbləğ 

1.  
“Sağlam Gəncliyə 
Doğru” ictimai 
birliyi 

Həsənəliyev Turqay  

Eldar oğlu 

“Müharibə iştirakçılarının 
peşə ixtisasları üzrə 
biliklərinin artırılması” 

8500 

2.  

“Uşaq və 
Yeniyetmələrə 
Dəstək” ictimai 
birliyi 

Abdulov Fərhad  

Oktay oğlu 

Əlil arabası istifadəçisi olan 
gənc müharibə veteranlarının 
“1-ci Şəbəkələşmə Düşərgəsi” 

10000 

3.  

“Aztəminatlı Əlil, 
Şəhid və Müharibə 
Veteranları 
Ailələrinə Kömək” 
ictimai birliyi 

Abbasov Vahid  

Kamil oğlu                      
“Əbədiyaşar Şəhidlərimiz” 8000 

4.  
“Vətənpərvər 
Maarifçi Gənclər” 
ictimai birliyi  

Həsənova Aysunay 

Nəsimi qızı 

”Müharibə iştirakçılarının 
asudə vaxtlarının təşkili 
istiqamətində gəzintilər və 
məktəblilərlə görüşlər” 

9000 

5.  
“Diaspor 
Könüllüləri” ictimai 
birliyi 

Rəhimov Bəxtiyar  

Fikrət oğlu 
“Biz Sizinləyik!” 8000 

6.  

“Müstəqil 
nəqliyyatçılar 
məsləhət və 
informasiya” 
ictimai birliyi 

Hüseynov Ərşad  

Hüsü oğlu 

“Nəqliyyat vasitələri idarə 
edən müharibə iştirakçılarının 
problemləri: həlli yolları və 
perspektivlər” 

8500 

7.  

“Türkdilli 
Dövlətlərin 
İqtisadçıları” 
ictimai birliyi 

Abdullayeva 

Rəsmiyyə Sabir qızı 

“Müharibə iştirakçılarının 
məşğulluq imkanlarının 
yaxşılaşdırılması 
istiqamətində təklif və 
tövsiyələrin hazırlanması” 

10000 

8.  
“Davamlı inkişaf 
uğrunda” ictimai 
birliyi 

Hüseynov Sakit  

Yəhya oğlu 

“Müharibə iştirakçılarının 
məşğulluğunun təmin 
edilməsi təşəbbüsləri” 

8000 

9.  
“İctimai Həyatda 
Gənclərə Dəstək” 
ictimai birliyi 

Binyatova Leyla  

İlqar qızı 

“Azərbaycançılıq və hərbi 
vətənpərvərlik ideyalarının 
təbliğinə dair təşəbbüslər” 

9000 
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10.  
Dünya Gənc Türk 
Yazarlar ictimai 
birliyi 

Cavanşir  İntiqam  

Yaşar oğlu 

“Cəbhədən cəmiyyətə” 
müharibə iştirakçısı yazarlarla 
səngər yoldaşlarının görüşləri 

9000 

11.  

“Əlillərin 
Beynəlxalq 
Əməkdaşlığı 
Uğrunda” ictimai 
birliyi 

Babayeva Firuzə  

Kərim qızı 

“Vətən Müharibəsində iştirak 
edən qazilərə sosial-psixoloji 
dəstək tədbirlərinin təşkili” 

8500 

12.  
“Sosial İnkişafa 
Yardım” ictimai 
birliyi 

Kazımlı Qalib  

Qadir oğlu 

“Qayğı” sənədli filminin 
çəkilməsi və bu sahədə 
maarifləndirilmə işinin təşkili 

9000 

13.  
“Obyektiv”  Milli 
Dəyərlərə Dəstək  
ictimai birliyi 

Əsgərov Mübariz  

Ağali o. 
“Şuşa həbsxanasının əsirləri” 14000 

14.  

“Azərbaycan 
Gözdən Əlilər 
Cəmiyyəti” ictimai 
birliyi 

Abdulllayev Səmyar 

Abdulla oğlu 
“Gözümün nuru Vətən” 13000 

15.  
“Gənc Psixoloqlar” 
ictimai birliyi 

Oruczadə Orxan 

İxtiyar 

“Vətən müharibəsi iştirakçıları 
üçün psixoloji reabilitasiya və 
qrup terapiyası xidmətlərinin 
təşkili” 

9000 

16.  

“Azərbaycan  
Respublikası  
Müharibə, Əmək və 
Silahlı Qüvvələr 
Veteranları 
Təşkilatı” ictimai 
birliyi 

Səttarova Fatma  

Hüseyn qızı 

“Müharibə iştirakçılarının 
sosial vəziyyətinə dair ümumi 
qiymətləndirmə” 

13000 

17.  
“Əlil Sahibkarlar 
Təşkilatı” ictimai 
birliyi 

Məmməd Vəliyev  

Mirzə Ağamurad oğlu 

“Regionlarda müharibə 
iştirakçılarının və ailə 
üzvlərinin məşğulluq 
problemlərinin həlli və sosial 
sahibkarlığın təşviqi” 

10000 

18.  

“Milli Dəyərlərin 
Qorunmasına 
Ziyalıların Dəstəyi” 
ictimai birliyi 

Zeynalov Aydın  

İsa oğlu 

“Vətən müharibəsi 
iştirakçıları, şəhid ailəsi 
üzvləri və müharibədən zərər 
çəkmiş digər şəxslərə sosial 
təminat hüququ sahəsində 
dəstəyin verilməsi” 

8000 

19.  
"Şəhid Ailələrinə 
Sosial Dəstək" 
ictimai birliyi 

Zeynalova Almaz  

Mütəllim qızı 

“Həssas əhali qruplarının – 
müharibə iştirakçılarının 
sosial müdafiəsi və dəstək 
tədbirləri ilə bağlı ictimai 
maarifləndirmə” 

11000 

20.  

“Qəbələ Regional 
Gənclərin Resurs 
Mərkəzi” ictimai 
birliyi 

Nəbiyev Qalib  

Təsim  oğlu 

Müharibə iştirakçılarının 
məşğulluğunun təmin 
edilməsi məqsədilə “Arıçılığın 
inkişafı mərkəzi”nin 
yaradılması  

8500 
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21.  
“Məlahətli Ana” 
uşaqlara yardım 
ictimai birliyi 

Əhmədov Natiq  

Əhmədağa oğlu 

“Tarixi  və mədəni  irsin  
təbliği” mövzusunda  
müharibə iştitrakçılarının 
ailələrinə ekskursiyaların 
təşkili    

9000 

22.  

“Psixoloji İnkişaf və 
Maarifləndirməyə 
Dəstək” ictimai 
birliyi 

Həmidov Kamil  

Telman oğlu 

PsixoYardım: “Vətən 
müharibəsi iştirakçılarına 
psixo-sosial dəstək proqramı” 

10000 

23.  
“Həqiqət” tarixi 
araşdırmalar 
ictimai birliyi 

Abbasova Elnarə  

Sabir qızı 
“Vətən sizə övlad dedi!” 8000 

24.  

“Gələcəyə Baxış“ 
Avropaya 
İnteqrasiya ictimai 
birliyi 

Nəsibova Bəsti  

Mahmud qızı 

Media savadlılığı və qazilər: 
“Hansı daha təhlükəlidir: 
müharibə yoxsa informasiya? 

10000 

25.  

"Yeni Fikir" 
Jurnalist 
Həmrəyliyi ictimai 
birliyi 

Mehdiyeva Elmira  

Mehdi qızı 

“Müharibə iştirakçılarının 
dövlətin sosial siyasət 
sahəsindəki qanunvericiliklə 
bağlı  maarifləndirmə 
təşəbbüsləri” 

9000 

26.  

“Qadın və Cəmiyyət 
Vətəndaş 
Maarifçiliyi” ictimai 
birliyi 

Şəbnəm Rəfael qızı  

Dadaşova  

“Müharibə iştirakçılarına 
psixoloji dəstəyin göstərilməsi 
- gəzintilərin təşkili” 

10000 

27.  

“Əlilliyi olan uşaq 
və gənclərin 
idmana 
inteqrasiyası” 
ictimai birliyi 

Məmmədova Aynur  

Tofiq qızı 
“Döyüşkən qəhramanlarımız” 10000 

28.  
“Paradiqma”ictimai
-siyasi tədqiqatlar 
ictimai birliyi 

Əliyev Elnur 

Səfəralı oğlu  

“Müharibə iştirakçısının 
hüquqları və onunla bağlı 
qanunvericilik” adlı yaddaş 
kitabçasının hazırlanması 

9000 

29.  

“Müasir İnsan 
resurslarının 
İnkişafı” ictimai 
birliyi 

Zeynalov Zamin  

Maarif oğlu 

“Şəhid ailələrinin və müharibə 
iştirakçılarının sosial 
təminatının gücləndirilməsi 
dövlət siyasətinin 
prioritetlərindəndir” 

8000 

30.  

“Sivilizasiya” 
Monitorinq və 
Araşdırmalar 
ictimai birliyi 

Rəhimov Anar  

Nəriman oğlu 

“Müharibə iştirakçılarının 
sosial siyasətlə bağlı 
maarifləndirilməsi” 

8500 

31.  

“Azərbaycan 
Qarabağ 
Müharibəsi 
Əlilləri,Veteranları 
və Şəhid Ailələri” 
ictimai birliyi 

Mehdiyev Mehdi  

İmdad oğlu 
“Sosial siyasət  və bu sahə 
üzrə qanunlar” 

10000 

 


