Azərbaycan Respublikasının
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında
İctimai Şuranın 2016-cı il üçün
HESABATI
Hesabat dövründə 4 iclas, 2 görüş və 3 ictimai müzakirə (dəyirmi masa)
keçirilmiş, 5 normativ hüquqi akta rəy verilmişdir.
İctimai Şuranın iclasları, tədbirləri və fəaliyyətləri
16 oktyabr 2015-ci il tarixli iclas- Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında İctimai şuranın
İctimai şuranın iclaslarının
reqlamenti müəyyən edilmiş və İctimai şuranın sədri, sədr müavini və katibi seçilmişdir.
16 dekabr 2015-ci il tarixli iclas - İctimai Şura üzvilərinin Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Naziri cənab S.Müslümovla görüşü keçirilmiş və şuranın üzvlərinə
üzvlük vəsiqələrinin verilməsi təmin edilmişdir.
İctimai Şuranın 2016-cı il üzrə 21 bənddən ibarət olan fəaliyyət planı
hazırlanmışdır və 29 yanvar 2016-cı il tarixli iclasında müzakirə edilərək təsdiq
edilmişdir.
İctimai Şura üzvlərindən 5 istiqamət üzrə işçi qrupları yaradılmışdır:
Sosial yardım, sosial müavinət və təqaüd məsələləri,
Müharibə iştirakçıları, şəhid ailələri, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial
məsələləri
Sosial xidmət, əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası və reabilitasiyası
məsələləri
Əmək və sosial hüquqların müdafiəsi və məşğulluq məsələləri
Vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə iş
I. Sosial yardım, sosial müavinət və təqaüd məsələləri üzrə işçi qrupunun tərkibi:
1. Rizazadə İradə Bağır qızı - “Vətəndaşların Sosial Rifahı Naminə” İctimai
Birliyinin sədri
2. Qəribov Tələt Yusif oğlu - “Sağlam Yaşa Gənclərin Maarifləndirilməsi” İctimai
Birliyinin İcraçı-direktoru
3. Sultanova Yeganə Teymur qızı - “Azərbaycan Diabet Liqası”nın sədri
II. Müharibə iştirakçıları, şəhid ailələri, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial məsələləri
üzrə işçi qrupunun tərkibi:
1. Həsənov Məmmədhəsən Murad oğlu - “Mina Qurbanlarının Sosial və İqtisadi
Problemlərinin Həllinə Kömək”İctimai Birliyinin sədri
2. Ağamalıyev Rövşən Həmid oğlu - “Şəhid Ailələrinə Yardım və Hüquqlarının
Müdafiəsi” İctimai Birliyinin sədri
3. Rəhimova Məhluqə Gülməmməd qızı - “Əlil Qadınlar” Cəmiyyətinin prezidenti
III. Sosial xidmət, əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası və reabilitasiyası
məsələləri üzrə işçi qrupunun tərkibi:
1. Rəhimli Davud Sədi oglu - Əlil Təşkilatlatları İttifaqının sədri

2. Mahmudov Müqalib Bədəl oğlu - Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları
üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Aparatının Elmi analitik sektorunun baş
məsləhətçisi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin üzvü
3. Əliyev Mayis Nəbi oğlu - “Sosial Hüquqların Araşdırılması”
İctimai Birliyinin sədri
IV. Əmək və sosial hüquqların müdafiəsi və məşğulluq məsələləri üzrə işçi qrupunun
tərkibi:
1. Mirzə Məmməd-Vəliyev Ağamurad oğlu - “Əlil Sahibkarlar Təşkilatı”
İctimai Birliyinin sədri
2. Qasımov Cavad İmamqulu oğlu - “İstedadlı Əlillər” İctimai Birliyinin sədri
3. Quliyev Nazir Yunis oğlu - “Hüquq Dünyası Hüquqi Təbliğat” İctimai Birliyin
sədri
V. Vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə iş üzrə işçi qrupunun tərkibi:
1. Zeyni Rauf Xurşud oğlu - Azərbaycan “Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları”
Forumunun prezidenti
2. Nuriyev Əliməmməd Mali oğlu - “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondunun
Prezidenti
3. Hüseynova Gülnarə Alxas qızı
Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika
Assosiasiyasının prezidenti
4 mart 2016-cı il tarixində Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin, Dövlət
Məşğulluq Xidmətinin, Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin və Dövlət Tibbi-Sosial
Ekspertiza və Reabilitasiya Xidmətinin, eləcə də Əmək və Sosial Problemlər üzrə ElmiTədqiqat və Tədris Mərkəzinin rəhbər heyətinin iştirakı ilə “Azərbaycan Respublikasının
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyətində ictimai nəzarətin rolu”
mövzusunda dəyirmi masa keçirilmişdir.
İctimai Şura 08 aprel 2016-ci il tarixində Müharibə və əmək əlilləri üçün
pansionatda ictimai şuranın üzvləri ilə yanaşı, respublikamızda sosial xidmət sahəsində
fəaliyyət göstərən QHT nümayəndələrinin, pansiantın işçi heyətinin və sakinlərinin də
iştirakı ilə “Sosial xidmət sahəsində ictimai iştirakçılığın təmin edilməsi” mövzusunda
dəyirmi masa keçirmişdir.
Müzakirələrin nəticələrinə uygun olaraq aşağıdakı təklif və tövsiyələr irəli
sürülmüşdür:
1. Pansionatda tibbi məntəqənin yaradılması.
2. Pansionat üçün nəqliyyat vasitəsinin ayrılması.
3.Pansionata yaxın ərazidə bankomatın quraşdırılması.
İctimai Şuranın təşkil etdiyi ictimai müzakirə və dəyirmi masalar
25 may 2016-ci ildə - “Sosial xidmət sahəsində dövlət sosial sifarişləri: mövcud
vəziyyət və perspektivlər” mövzusunda ictimai müzakirə
İctimai müzakirədə aşağıdakı mövzularda məruzələr dinlənilmişdir:
“Sosial xidmət sahəsində mövcud vəziyyət və bu sahədə Azərbaycan
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sosial xidmət sahəsində
fəaliyyəti və QHT-lərlə səmərəli əməkdaşlığı haqqında” – məruzəçi Azərbaycan
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin müavini İlqar Rəhimov
“Sosial xidmət sahəsində sosial sifarişlərin əsas hədəfləri və prioritetləri” –
məruzəçi Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
Sosial təminat siyasəti şöbəsinin müdiri Fuad Hüseynov
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“Müasir dövrdə sosial xidmət sahəsində dövlət sosial sifarişlərinin Qeyri-Hökumət
Təşkilatları tərəfindən həyata keçirilməsinin hüquqi əsasları”- məruzəçi Azərbaycan
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında İctimai Şuranın
sədri Mayis Əliyev
“Sosial xidmətlə bağlı sosial sifarişlərin icrası sahəsində beynəlxalq təcrübə” –
məruzəçi BMT-nin Uşaq fondunun Uşaq müdafiəsi şöbəsinin müdiri Ramiz Behbudov
“Sosial sifarişlərin həyata keçirilməsi sahəsində monitorinq və qiymətləndirmə” –
məruzəçi İctimai Şuranın sədr müavini, Əlil Təşkilatlatları İttifaqının sədri Davud
Rəhimli
“Uşaqların dövlət uşaq müəssisələrinə düşməsinin qarşısının alınması və çətin
həyat şəraitində olan uşaqların və ailələrin sosial xidmətlərə çıxışının təmin edilməsi
məqsədilə günərzi mərkəzlərin fəaliyyətinin təşkili”- məruzəçi “İnkişaf Naminə İdman”
İctimai Birliyinin sədri Mehman Kərimov
07 iyun 2016-ci ildə - Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin sifarişi ilə bələdiyyələr, fiziki və hüquqi şəxslər, o cümlədən
qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən yaradılan çətin həyat şəraitində olan uşaqlar üçün
günərzi qayğı mərkəzlərinin, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün icma əsaslı
reabilitasiya mərkəzlərinin, sosial təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik yaşına çatmayanlar
üçün sosial-psixoloji yardım mərkəzlərinin və sosial təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik
yaşına çatmayanlar üçün müvəqqəti sığınacaqların fəaliyyətinə dair minimum
standartların ictimai müzakirəsi
07 oktyabr 2016-ci il tarixində “BMT-nin “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları
haqqında” Konvensiyası insan hüquqları sahəsində qanunvericiliyin inkişafında
yeni mərhələ kimi” mövzusunda ictimai müzakirə
İctimai müzakirədə aşağıdakı mövzularda məruzələr dinlənilmişdir:
“Əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarına dair milli qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi və icrasının müasir vəziyyəti” – məruzəçi Azərbaycan
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin müavini Natiq Məmmədov
“BMT-nin “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Konvensiyasının bu
qəbildən olan insanların sosial müdafiəsi haqqında qanunvericiliyin inkişafında
rolu” – məruzəçi Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri Mayis Əliyev
“BMT-nin “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Konvensiyasının
insan hüquqları sahəsində qanunvericiliyin inkişafına təsiri”-məruzəçi Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili Aparatının sektor müdiri,
Ombudsmanın əlilliyi olan şəxslərin hüquqları üzrə müşaviri Müqalib Mahmudov
“Milli səviyyədə Konvensiyanın icrasına UNICEF-in töhvələri” – məruzəçi
BMT-nin Uşaq Fondunun (UNICEF) Uşaq müdafiəsi şöbəsinin əməkdaşı Ramil
İsgəndərli
“Konvensiyanın icrasına ictimai nəzarət və hesabatlılığın vəziyyəti”məruzəçi İctimai Şuranın sədr müavini, Əlil Təşkilatlatları İttifaqının sədri Davud
Rəhimli
“Ailə və uşaqlar üçün sosial xidmətlərin yaradılmasında sosial işçinin rolu” –
məruzəçi “Azərbaycan Sosial İş” İctimai Birliyinin sədr əvəzi Gülnarə Pənahovanın
mövzularda məruzələri dinlənilmişdir.
14 dekabr 2016-cı ildə - “Ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı müraciətin və
əmək müqaviləsi qeydiyyatının elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi
sahəsində mövcud vəziyyət və təkmilləşdirilməsi prespektivləri” mövzusunda dəyirmi
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masa (məruzəçilər- Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirlinin müavini İdris İsayev, ictimai şuranın sədri Mayis Əliyev, Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili Aparatının Hüquqi maarifləndirmə
sektorunun müdiri Müqalib Mahmudov,
“Konstitusiya” Araşdırmalar Fondunun
prezidenti Əliməmməd Nuriyev, “Əlil Sahibkarlar Təşkilatı” İctimai Birliyinin sədri
Məmməd-Vəliyev Mirzə, “Vətəndaşların Sosial Rifahı Naminə” İctimai Birliyinin sədri
İradə Rizazadə, İradə “İstedadlı Əlillər” İctimai Birliyinin sədri Cavad Qasımov, “Əlil
Qadınlar” Cəmiyyətinin prezidenti
“Mina Qurbanlarının Sosial və İqtisadi
Problemlərinin Həllinə Kömək” İctimai Birliyinin sədri Məmmədhəsən Həsənov,
“Hemofiliyalı xəstələrin Respublika Assosiasiyası”nın prezidenti Gülnarə Hüseynova,
“Sağlam Yaşa Gənclərin Maarifləndirilməsi” İctimai Birliyinin İcraçı-direktoru Tələt
Qəribov və b)
Hesabat dövründə İctimai Şura tərəfindən müzakirə edilərək rəy verilmiş
normativ aktlar:
1. “Sosial xidmət göstərilməsi sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət
təşkilatlarının akkreditasiyası Qaydaları”;
2. Çətin həyat şəraitində olan uşaqlar üçün günərzi qayğı mərkəzlərinin fəaliyyətinə
dair minimum standartlar;
3. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün icma əsaslı reabilitasiya mərkəzlərinin
fəaliyyətinə dair minimum standartlar;
4.Sosial təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün müvəqqəti
sığınacaqların fəaliyyətinə dair minimum standartlar;
5.Sosial təhlükəli vəziyyətdə olan yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün sosial-psixoloji
yardım mərkəzlərinin fəaliyyətinə dair minimum standartlar
Hesabat dövründə vətəndaşlar tərəfindən İctimai Şuraya edilən müraciətlər
47 müraciət (müraciət forması kağız daşıyıcıları, elektron qaydada, Şura üzvilərinin
vasitəsi )
Həmin müraciətləri aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar:
1) Sosial yardımla bağlı müraciətlər – 43%
2) Ev və maşın növbələri lə bağlı müariətlər – 11%
3) İşə düzəlməklə bağlı müracətlər – 29%
4) Əlillik statusunun əldə edilməsi – 9%
5) Xarici ölkələrdə müalicənin alınması –3%
6) Protez-ortopedik yardım və reabilitasiya vasitələri ilə təminat – 3%
7) Digər məsələr – 2% (məsələn, gözdən əlil xanımın Brayl əlifbasını öyrənmək
istəməsi, görmə və eşişmə qabiliyyəti olmayan şəxsin ictimai birlik yaratmaq istəməsi və s.).
İctimai Şura üzviləri tərəfindənhəyata keçirilən fəaliyyətlər.
1.İşçilərin əmək qanunvericiliyi və sosial hüquqların reallaşdırılması barədə məlumatlandırılmaMayis Əliyev 14 may 2016-ci il tarixində Lerik rayonunun 8 kəndi özündə birləşdirən
ucqar Kirəvud inzibati ərazi vahidliyində görüş
2.Davud Rəhimli-Bakı uşaq bərpa mərkəzi
3. İctimai Şuranın üzviləri Nazir Quliyev və Mirzə Məmməd Vəliyev-Sumqayıt məşğulluq
mərkəzi
4.18 oktyabr 2016 –ci ildə Bakı şəhəri, 7-ci mikrorayon, ev 3a/7 ünvanında dayısı qızının evində
məskunlaşan, onlar mənzillərini satıb başqa yaşayış yerinə getdikdən sonra isə həmin binanın
blokunda geceləyən 58 yaşlı Xuraman Həsənova İctimai Şuranın üzvi, "Vətəndaşların Sosial
Rifahı Naminə" İctimai Birliyin sədri İradə Rizazadənin müraciəti və dəstəyi ilə Bilgəhdəki
Müharibə və Əmək Əlilləri Pansionatına yerləşdirilib.
5.İctimai Şuranın üzvi, ƏSTİB sədri Mirzə Məmməd Vəliyev tərəfindən 11.07.2016 il
tarixdə Binəqədi rayonu 6 saylı TSEK-də təşkil olunan tibbi ekspertizanın fəaliyyətinin
monitorinqi
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