ƏSASNAMƏ və MÜRACİƏT
ÜÇÜN TƏLƏBLƏR

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1.1. “Yerli” Kənd Gənclərinin İnkişafı Proqramı (Bundan sonra Proqram) Azərbaycan
Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının (Bundan sonra ARGTMŞ) kənd gənclərinin
iştirakını və sosial aktivliyininin artırılmasını nəzərdə tutan gənclərin inkişaf proqramıdır;
1.2. Proqram 2015-ci ilin Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 12 yanvar 2015-ci
il tarixli sərəncamı əsasında Azərbaycan Respublikasında “Kənd təsərrüfatı ili” elan edilməsini
nəzərə alaraq, birgə əməkdaşlıq fəaliyyətini “Azərbaycan: 2020 gələcəyə baxış” İnkişaf
Konsepsiyası, “2015-2025-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin İnkişaf Strategiyası”nın prioritetləri
və Əməkdaşlıq Proqramının Əsasnaməsinə uyğun olaraq təşkil edir;
1.3. Proqram ARGTMŞ-ın üzv təşkilatlarının dövlət strukturları tərəfindən maliyyələşdirilməsi
təsdiqlənmiş layihə, proqram və sosial şifarişlərinin kəndlərdə davam etdirilməsi təşəbbüslərinin
Milli Şura ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilməsini nəzərdə tutur;
1.4. Proqram fəaliyyətini Milli Şuranın üzv təşkilatları, dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları,
kütləvi informasiya vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq qurumlarla əlaqəli şəkildə
həyata keçirir.
2. PROQRAMIN MƏQSƏDİ
“Yerli” Kənd Gənclərinin İnkişaf Proqramının məqsədi kəndlərdə yaşayan gənclər ilə işin bir
istiqaməti kimi təbliğinin aparılması, gənclər təşkilatlarının kənd gəncləri ilə işləməyə
stimullaşdırılması, kənd gənclərinin ictimai fəaliyyətə cəlb olunması, onların və bacarıqlarının
üzə çıxarılması, kəndlərdə insan kapitalının inkişafına təkan verilməsidir.

3. PROQRAMIN VƏZIFƏLƏRİ
3.1. ARGTMŞ-ın üzv təşkilatlarının dövlət strukturu tərəfindən maliyyələşdirilmiş ictimai
əhəmiyyətli layihə, proqramlarının və sosial sifarişlərin davamının kəndlərdə həyata
keçirilməsinə şərait yaratmaq;
3.2. Gənclər təşkilatlarının kənd gənclərinin ictimai həyatda təşəbbüskarlığına və iştirakına
şərait yaratmaq;
3.3. Kənd gənclərinin inkişafını təmin edən təşəbbüslərin işlənib hazırlanmasına və həyata
keçirilməsinə şərait yaratmaq;
3.4. Kənd gəncləri arasında maarifləndirməyə yönəlmiş fəaliyyətlərin dəstəklənməsi və inkişaf
etdirilməsi;
3.5. Kənd gənclərinin aktual mövzularda məlumatlılığının artırılması.
4. PROQRAMIN İDARƏ EDİLMƏSİ
4.1. Proqram bir-birinə tabe olmayan, əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərən proqram komandası və
işçi qrup tərəfindən idarə edilir.
4.2. Proqram komandası:
4.2.1. Proqram komandasını ARGTMŞ-ın Baş Katibi formalaşdırır və proqram rəhbəri idarə edir;
4.2.2. Proqram komandası proqramın fəaliyyətinin planlaşdırılması, təşkili, idarəedilməsi,
nəzarəti və təkmilləşdirilməsi o cümlədən proqramın iştirakçılarının əlaqələndirilməsi
funksiyasını həyata keçirir;
4.3. İşçi qrup:
4.3.1. İşçi qrup proqram daxilində əməkdaşlıq üçün təqdim olunan müraciətlərin nəzərdən
keçirilməsi, dəyərləndirilməsi və rəy bildirilməsi funksiyasını həyata keçirir;
_________________________________________________________________________________________________________________
1 Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasinin Qanununun 2.11. maddəsinə əsasən “Kənd - əhalisinin əksəriyyəti kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan ərazi
vahididir.”.

4.3.2. İşçi qrup aşağıda göstərilən şəkildə formalaşdırılır:
4.3.2.1. ARGTMŞ İdarə heyətinin nümayəndəsi;
4.3.2.2. ARGTMŞ MNTK-nın nümayəndəsi;
4.3.2.3. ARGTMŞ-ın Baş katibi;
4.3.2.4. Proqram rəhbəri;
4.3.2.5. AR Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi;
5. BİRGƏ ƏMƏKDAŞLIQ FƏALIYYƏTİNİN TƏŞKİLİ
5.1. Proqram çərçivəsində ARGTMŞ və üzv təşkilatları arasında birgə əməkdaşlıq 4 mərhələdə
həyata keçirilir.
5.2. Əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması (1-ci mərhələ):
5.2.1. Bu mərhələdə birgə əməkdaşlıq müraciətinə proqram rəhbəri tərəfindən baxılır, proqram
birgə əməkdaşlıq standartlarına uyğunluğunlaşdırılır, müraciət edən təşkilat nümayəndəsi ilə
görüşlər keçirilir və müraciət işçi qrupuna təqdim olunur;
5.3. Birgə Əməkdaşlıq fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi (2-ci mərhələ):
5.3.1. Bu mərhələdə birgə əməkdaşlıq fəaliyyəti işçi qrupa təqdim olunur və işçi qrup tərəfindən
proqramın standartlarına müvafiq olaraq dəyərləndirilir və rəy bildirilir;
5.4. Əməkdaşlığın həyata keçirilməsi (3-cü mərhələ):
5.4.1. Bu mərhələdə birgə əməkdaşlıq müraciəti edən təşkilat nümayəndəsi ilə qarşılıqlı
əməkdaşlıq haqqında müvafiq qarşılıqlı öhdəlikləri nəzərdə tutan əməkdaşlıq haqqında
memorandum əsasında fəaliyyət həyata keçirilir;
5.5. Əməkdaşlıq əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi və davam etdirilməsi (4-cü mərhələ):
5.5.1. Bu mərhələdə həyata keçirilmiş əməkdaşlıq fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi aparılır və
növbəti əməkdaşlıqlar üçün əsas yaradılır.

6. MÜRACİƏT ÜÇÜN TƏLƏBLƏR
6.1. Müraciət edən üzv təşkilatlar üçün tələblər:
6.1.1. Yalnız Milli Şuranın üzv gənclər təşkilatları “Yerli” Kənd Gənclərinin İnkişafı Proqramı
çərçivəsində Birgə Əməkdaşlıq üçün müraciət edə bilərlər;
6.1.2. Birgə Əməkdaşlıq müraciətinin qəbulu www.nayora.az saytı vasitəsilə aparılır;
6.1.3. Yalnız Milli Şuranın son 3 məclisindən birində iştirak etmiş üzv təşkilatlar Birgə
Əməkdaşlıq üçün müraciət edə bilərlər;
6.1.4. Yalnız dövlət strukturları tərəfindən maliyyələşdirilən layihələrin və ya sosial sifarişlərin
davamı təşəbbüsünün kəndlərdə reallaşdırılması məqsədilə üzv təşkilatlar Proqrama müraciət
edə bilərlər.
6.2. Müraciət edilən əməkdaşlıq fəaliyyəti üçün tələblər:
6.2.1. Birgə Əməkdaşlıq müraciəti dövlət strukturları tərəfindən artıq maliyyələşdirilməsi
təsdiqlənmiş cari layihələrin və ya sosial sifarişlərin davamının kəndlərdə həyata keçirilməsi
üçün nəzərdə tutulmalıdır;
6.2.2. Daxil olan əməkdaşlıq müraciəti faktiki yaşayış yeri kənd1 statusuna malik 14-29 yaşlı
gənclər üçün nəzərdə tutulmalıdır. Kənd gəncləri fəaliyyətin birbaşa faydalanan qrupunun ən azı
80%-ni təşkil etməlidir və fəaliyyət kənddə həyata keçirilməlidir;
6.2.3. Daxil olan əməkdaşlıq müraciətinin mövzusu, məqsəd və vəzifələri dövlət strukturu
tərəfindən maliyyələşdirilən layihənin mövzusu, məqsəd və vəzifələri ilə eynilik təşkil etməlidir;
6.2.4. Birgə əməkdaşlıq üçün müraciət fəaliyyətin icrası üçün nəzərdə tutulan vaxtdan ən azı 10
iş günü əvvəl edilməlidir.

