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VCT DAVAMLI İNKİŞAF: 

4.7  
2012-ci ildə Azərbaycanda Vətəndaş 

Cəmiyyəti müxtəlif sahələr üzrə müzakirə 

olunan qızğın debatlara qoşuldu. Buraya 

dövlətin yerli VCT-nin problemlərini həll 

olunmasından başlamış, VCT-lərə dövlət 

vəsaitlərinin ayrılması kimi məsələlərin 

müzakirəsi daxildir. Hökumət “Sosial 

sifariş haqqında” qanun layihəsi və QHT-

lərin Keyfiyyət Standartları və 

Sertifikatlaşdırılması Modelinin 

hazırlanması işində iştirak etməyə hazır 

olduğunu bildirdi.  

 

2012-ci ilin iyul ayında yüksək rütbəli 

dövlət rəsmiləri 100-ə yaxın aparıcı VCT  

nümayəndələri ilə görüşdü. Görüş zamanı VCT-lərin qeydiyyat prosesinin sadələşdirilməsi, qeyri-

hökümət sektorunda vergilərin azaldılması və 

regionlarda VCT-lərin fəaliyyətinin 

məhdudlaşdırılmasının qarşısını almaq kimi 

məsələlər müzakirə olunub. Yekun tövsiyyələrin 

müvafiq dövlət qurumlarına göndərilməsinə 

baxmayaraq indiyədək hər hansı bir dəyişiklik baş 

verməyib. Nəticə olaraq, VCT-lər qeydiyyat 

prosesi, maliyyələşmə və təşkilatçılıq qabiliyyəti 

ilə bağlı çətinliklərlə qarşılaşmaqda davam edirlər. 

 

Həmçinin VCT-lər il ərzində bir çox çətinliklərlə də qarşılaşıb. 

Xüsusilə də, ilin sonunda qəbul olunmuş “Sərbəst toplaşmaq 

azadlığı haqqında” Qanun icazəsiz etirazlara görə cərimələrin 

artmasına səbəb olub. 

 

2012-ci ilin sonunda Azərbaycanda  qeydiyyatdan keçmiş VCT-

lətin sayı 2,850 olub və bunlardan 178-i 2012-ci ilə 

qeydiyyatdan keçib. Regionlarda VCT-lərin sayı çox azdır. 

Şabran və Siyəzən kimi bir çox rayonlarda bir və ya iki 

qeydiyyatdan keçmiş VCT var. Qusar və Xızı kimi bəzi şimal 

rayonlarında ümumiyyətlə qeydiyyatdan keçmiş VCT yoxdur. 

Gəncə, Sumqayıt, Lənkəran, Mingəçevir, Şirvan, Şəki, Sabirabad və İmişli və digər böyük şəhərlərdə 
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VCT-lərin sayı kifayət qədər olsa da, onlar sektor daxilində koordinasiyanın olmaması kimi 

problemlərlə qarşılaşırlar. 

 

HÜQUQİ MÜHİT: 4.7 
 Azərbaycanda VCT-lər əsasən ictimai birliklər 

və Qeyri-Hökümət Təşkilatları formasındadır. 

2000-ci ildə qəbul olunmuş “QHT-lər haqqında” 

Qanuna əsasən, ictimai birliklər könüllü əsaslı, 

özünü idarə edən təşkilarlardır. Bu təşkilatlar 

fiziki və yaxud hüquqi şəxslərin təşəbbüsü ilə 

ortaq maraqlar əsasında yaradılır. Əksinə, QHT 

alyansları isə qarşılıqlı hədəflərə çatmaq üçün bir 

neçə ictimai birliyin əməkdaşlığı nəticəsində 

birgə təşəbbüs əsasında yaradılır. 

 

VCT-lərin qeydiyyat prosesi problemli olaraq qalır. Qeydiyyat prosesi bürokratikdir və təşkilatlar 

qeydiyyatdan keçmək üçün paytaxt Bakıya gələrək Ədliyyə Nazirliyinə (ƏN) müraciət etməlidirlər. 

2012-ci ildə Demokratiyanı Öyrənmə İctimai Birliyi tərəfindən aparılan sorğuya əsasən, VCT-lərin 

57%-inin qeydiyyatı üçün 1 il və yaxud daha uzun müddət vaxt tələb olunub. 43% VCT-lər isə üç ay 

müddətində qeydiyyatdan keçiblər; qeydiyyatdan keçən VCT-lərin çoxu mədəniyyət, turizm, 

ekologiya, uşaqlar və gənclər kimi sahələrdə öz istiqamətlərini qururlar. VCT-lər qeydiyyat olmadan 

fəaliyyət göstərə bilmələrinə baxmayaraq, qeydiyyatdan keçməyin üstünlükləri var. Məsələn, 

qeydiyyatdan keçməyən Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatları QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası (Dövlət 

QHT Şurası) və xarici donorlardan maliyyə dəstəyi ala bilmirlər. 

 

Bəzi VCT-lər qeydiyyat üçün yeddi və ya səkkiz dəfə müraciət ediblər, lakin uğursuz olub. Bir çox 

hallarda Ədliyyə Nazirliyi tələb olunan sənədlərin olmaması səbəbi ilə qeydiyyata almaqdan imtina 

edir. Vətəndaş Hüquqları Müdafiəsinə Dəstək İctimai Birliyi kimi sayca az təşkilatlar qeydiyyatda 

alınmadıqlarına görə ƏN-nə qarşı iddia qaldırıb. İctimai Birliyin Sədrinin sözlərinə görə, nazirlik 

əməkdaşı qeydiyyat prosesini asanlaşdırmaq üçün ictimai birliyin sənədlərində “vətədaş hüquqlarının 

müdafiəsi” ifadəsinin çıxarılmasını təklif edib. İctimai birlik məhkəmədə rədd cavabını ləğv 

edilməsinə nail ola bilməyib. 

 

ƏN həmçinin xarici təşkilatların qeydiyyata alınmasında da seçici yanaşmadan istifadə edir. Məsələn, 

2012-ci ildə nazirlik bəzi xarici təşkilatların qeydiyyat üçün edilən müraciətlərə cavab vermədi. Bura 

Şərq-Qərb İdarəetmə İnstitutu və Qeyri-Kommersiya Hüququ üzrə Beynəlxalq Mərkəz kimi təşkilatlar 

daxildir. Lakin 2011-ci ilin mart ayında qeydiyyatı dayandırılan Milli Demokratiya İnstitutu 2012-ci 

ilin sentyabrında qeydiyyatdan keçib. 

 

2012-ci ilin iyul görüşündən sonra prezidentə təqdim olunmuş təkliflərin böyük əksəriyyəti qeydiyyat 

prosesi ilə bağlı olub. Məsələn, VCT-lər qeydiyyat üçün vahid pəncərə sistemindən istifadə etmək, 

rayonlarda yerli ƏN qurumlarında qeydiyyatdan keçmək və məlumatlarını  internet vasitəsilə 

dəyişmək istərdilər. Xarici fondlar və təşkilatlar üçün sadələşdirilmiş qeydiyyat prosesi də təklif 

olunmuşdu. 

14 mart 2012-ci il tarixdə Milli Məclis Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklik etdi. Dəyişiklik daha çox 

hüquqi şəxslərin (VCT-lər də daxil olmaqla) öhdəlikləri ilə bağlı yeni fəslə yönəldilib. Hüquqi 

şəxslərə şamil edilən cərimələr cinayətin törədilməsi kimi xarakterizə olunur və prezidentə böhran 

atılmasından tutmuş ictimai asayişin pozulması ittihamlarına qədər dəyişir və cərimələr, əmlakın 

müsadirə olunması, müəyyən fəaliyyətlə məşğul olmaq hüquqlarından məhrum olma kimi cəzaları 

nəzərdə tutur. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə noyabrın sonlarında edilən dəyişikliklər VCT-lərə  aid 

inzibati xətaların siyahısını genişləndirdi. Yeni müddəalara əsasən cərimələr 2,000 manata (təxminən 

$2,500) qədər artırılır. Yeni maddəyə əsasən qanunvericiliyin tələbinə uyğun maliyyə hesabatlarını 
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dərc etməyənlər 2,000 manatadək (təxminən $2,500) cərimə olunur. Cərimələr hesabatları dərc 

etdirməyi tələb edən bütün hüquqi şəxslərə aid edilir və bu da öz növbəsində QHT-lərə deyil, fondlara 

təsir edir. 

 

Bundan başqa, 2012-ci ilin noyabrında Milli Məclis “Sərbəst toplaşmaq haqqında” Qanuna dəyişiklik 

etdi, bu isə, icazəsiz etirazlarda iştirak və onları təşkil edən təşkilatlar və fərdi şəxslərə şamil edilən 

cərimələrin həcmini kəskin şəkildə artırdı. Məsələn, hazırda fərdi şəxslər 6 -9 manat (təxminən $8-

$15) cərimə ilə müqayisədə  1,500 manatdan 3,000 manatadək (təxminən $1,900-$3,800) cərimələnə 

bilər. Həmçinin fərdi şəxslərə 200-240 saat ictimai işə cəlb edilmə və yaxud 15 gün inzibati həbs 

cəzası verilə bilər. 

 

VCT-lər, xüsusilə də, rayonlarda fəaliyyət göstərənlər yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən təzyiqə 

məruz qaldıqlarını iddia edirlər. Məsələn, 2010-cu ildə Kür və Araz çaylarında baş verən daşqınlardan 

sonra Kür VCT hadisə qurbanlarına dövlət kompensasiyasının bölüşdürülməsi, fırıldaqçılıq və 

korrupsiya hallarını monitorinq edib. 2012-ci ilin aprel ayında Kürün sədri dələduzluq və Minbaşı 

kəndində hökümət əleyhinə nümayişə cəhd etməsi ilə əlaqədar  ittiham olundu və həbs edildi. O, iki ay 

yarım həbsdə qaldı və hazırda ev dustağıdır və məhkəmənin yekun qərarı gözlənilir. 

 

VCT-lər aldıqları qrantlara görə Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV) ödəmir. Bəzi təşkilatlar keçmişdə olduğu 

kimi Sosial Müdafiə Fonduna ödədikləri 22% verginin aradan qaldırılmasını istəyirlər, digərləri isə 

faizin aşağı salınmasını tövsiyyə edirlər. Bu tövsiyyələr baxılması üçün Prezident Admistrasiyasına 

göndərilib. 

Qanunla VCT-lərə əmtəə və xidmətlərin satılması yolu ilə gəlirlərin əldə edilməsinə icazə verilir; lakin 

çox az sayda VCT-lər bu imkandan istifadə edir. Baxmayaraq ki, 2011-ci ildə “Sosial Xidmətlər 

haqqında” Qanun VCT-lərin dövlət tenderlərində iştirak etməsinə icazə verir, lakin 2012-ci il ərzində 

bu mexanizmin icrası qanuni qüvvəyə minmədi. “Sosial Xidmətlər haqqında” Prezident Fərmanı 

2012-ci ilin noyabrında imzalanıb və bu fərmanın VCT-lərin sosial xidmətlərə qoşulması prosesini 

asanlaşdıracağı gözlənilir. 

 

Çox az sayda VCT nümayəndələrinin hüquqi yardım üçün hüquqşünaslara müraciət etmək imkanı 

vardır, belə ki, bu xidmətlərə görə tələb olunan haqqı ödəməyə gücləri çatmır. Bundan əlavə, az sayda 

hüquqşünas VCT hüquq məsələləri üzrə ixtisaslaşıblar, çünki bu sahə gəlirli deyil. 

 

TƏŞKİLATİ BACARIQLAR: 4.5  
 VCT-lərin böyük bir qismi hələ də öz 

fəaliyyətlərini strateji planlaşdırmır. Bir çox 

hallarda bir nəfər – təşkilatın rəhbəri – təşkilatın 

fəaliyyət planını müəyyən edir. Dövlət QHT 

Şurasına əsasən, yalnız qeydiyyatdan keçmiş əlli 

VCT-nin ofisi mövcuddur və yalnız yüz VCT-nin 

daimi işçiləri var. Fərdi mühasiblər 15-20 

təşkilatın mühasibatlığın aparırlar. Fəaliyyət 

göstərən VCT-lərin əsas avadanlıqları var, bura 

daxildir: iki və yaxud üç kompüter, nüsxə çıxaran 

maşınlar və mebellə təchiz olunmuş görüş otaqları. 

 

Bəzi hallarda VCT-lər güclü icmalar qurur və onlara xidmət göstərirlər. Məsələn, yerli əhali ilə Kür 

təşkilatının əməkdaşlığı nəticəsində 128 ev təsərrüfatı 2010-cu il daşqınları nəticəsində evlərinə dəyən 

zərəri qarşılamaq və kompensasiya əldə etmək üçün lazımi sənədləri toplayaraq məhkəməyə təqdim 

edib. Bundan başqa, Kür təşkilatı son iki il ərzində 4,000-dən çox daşqından zərər çəkmiş ev 

təsərrüfatında monitoriq aparıb və 2,200-dən çox zərərçəkmiş ev təsərrüfatında alternativ 

qimətləndirmə aparıb. 
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 Rayonlarda VCT-lərin sayı çox azdır. Son dörd ildə mindən çox layihə Dövlət QHT Şurası tərəfindən 

dəstəklənib, bunlardan yalnız 200-ü rayonlarda yerləşən VCT-lər tərəfindən həyata keçirilib. Şura 

üzvlərinin sözlərinə görə rayonlarda yerləşən VCT-lər yaxşı layihə təklifləri ilə çıxış edə bilmirlər. 

Bundan əlavə, rayon VCT-lərində effektiv idarəetmə, insan resursları, layihə idarəetməsi, mühasibatlıq 

və yaxud ictimai əlaqə bacarıqları yoxdur. 

 

Dövlət QHT Şurasına əsasən, bir çox VCT-lər əsas hüquqi tələblərə əməl edə bilmirlər, belə ki, 

müntəzəm görüşlərin təşkil edilməsi, heabatların hazırlanması və öz liderlərinin seçilməsi kimi 

məsələləri həll edə bilmirlər. Yerli VCT-lərin bacarıqlarının artırılması üçün 2012-ci ildə Dövlət QHT-

lərə Dəstək Şurası QHT Keyfiyyət Standartları və Fəaliyyət Sertifikatınının Modelini hazırlayıb. 

Strateji planlama, idarəetmə, mühasibatlıq siyasətləri və digər ümumi standartları əhatə edən model 

ictimai müzakirə üçün açıqdır və yekun versiyanın növbəti il və yaxud iki il ərzində təsdiq edilməsi 

gözlənilir. Dövlət QHT Şurası qeyd edib ki, Şura yalnız yuxarıda adı çəkilən standartlara uyğun gələn 

VCT-lərlə əməkdaşlıq edəcək.  

 

MALİYYƏ İMKANLARI: 5.5 
 Maliyyə imkanlarının kasadlığı VCT-lərin ən çox 

qarşılaşdıqları problemlərdəndir. VCT-lərin xarici 

donorlardan asılılığı yüksəkdi və yerli 

filantropiya zəif inkişaf edib. İctimai Təşəbbüslər 

Mərkəzinin qiymətləndirməsinə əsasən, bu 

sektorun gəlirlərinin 80%-i xarici mənbələr,15%-i 

dövlət mənbələri və yalnız 5%-i digər 

mənbələrdən, məsələn, üzvlük haqları, iqtisadi 

fəaliyyət, fərdi və korporativ ianələrdən daxil 

olur. 

 

İctimai Təşəbbüslər Mərkəzinin hesablamalarına görə, 2012-ci ildə qeydiyyatdan keçmiş VCT-lər 39.5 

milyon manat (təxminən $50.6 milyon) həcmində məbləği 1,054 yerli və xarici qrantdan əldə edib. Bu 

qrant verən təşkilatların on səkkizi yerli donorlardı, onlardan 10-u dövlət qurumlarıdır. 

 

2007-ci ildə əsası qoyulan QHT-lərə Dəstək Şurası dövlət vəsaitlərini VCT-lərə müsabiqə əsasında 

paylayır. 2012-ci ildə Dövlət QHT Şurası VCT-lərə 2.03 milyon manat (təxminən $2.6 milyon) ayırıb, 

2011-ci ildə bu rəqəm 2.05 milyon manat olub. 2012-ci ildə Dövlət QHT Şurası xarici VCT-lərin də 

qrant üçün müraciət edə biləcəklərini elan edib. Lakin indiyədək heç bir xarici təşkilata belə qrant 

verilməyib. Bəzi VCT-lər Dövlət QHT Şurasının qrantları verən zaman üstünlüyün sədri parlament 

üzvləri olan və Şuranın yaxın əlaqələrinin olduğu təşkilatlara verilməsindən şikayət edirlər. Belə 

şikayətlər iyul ayında keçirilən görüş zamanı səsləndirilib. 

 

25 iyul 2012-ci il tarixində Gənclər və İdman Nazirliyi nəzdində yaradılan Gənclər Fondu özünün ilk 

qrant müsabiqəsinin nəticələrini açıqlayıb, belə ki, gənclərin layihələri üçün fərdi şəxslər və VCT-lərə 

1.95 milyon manat (təxminən $2.5 milyon) ayırıb. Gənclər Fondu dövlət vəsaitini elm, təhsil, 

mədəniyyət və digər sosial sahələrdə gənclər siyasəti ilə əlaqəsi olan qurumların inkişafını 

stimullaşdırmağa yönəldilən yeni mexanizmdi.  

 

Hələ ki, mexanizmlər 2011-ci ildə qəbul olunan “Sosial Xidmətlər haqqında” Qanun əsasında 

yaradılmayıb. Bu qanun dövlətin sosial xidmətlərlə bağlı tenderlərində VCT-lərə müsabiqəyə qatılma 

imkanı verir. 

 

Qanunla VCT-lərin illik maliyyə hesabatlarını Maliyyə Nazirliyinə təqdim etmələri tələb olunur, lakin 

2012-ci ildə 1,352 təşkilat hesabat təqdim edib. Xüsusilə də, rayonlarda fəaliyyət göstərən VCT-lər 

hesabat formasının mürəkkəb oldunu qeyd edir və Bakıya gələrək hesabatları təqdim etməyin çətin 

olduğunu bildirirlər. Milli Proqram illik gəliri 12,000 manatdan (təxminən $15,300) az olan VCT-ləri 
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tələb olunan bu hesabatdan azad edilməsini tövsiyyə edir. Digər tərəfdən, illik gəlirləri 12,000 

manatdan (təxminən $15,000) çox olan təşkilatlar maliyyə hesabatlarını onlayn şəkildə təqdim 

etsinlər. 

 

İCTIMAI MƏLUMATLANDIRMAMA: 4.6 
 Bir qrup vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri 

müntəzəm olaraq parlament müzakirələrində 

iştirak edir. Bundan əlavə, Gənclər və İdman 

Nazirliyi də daxil olmaqla bəzi nazirliklər 

müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi ilə 

əlaqədar olaraq VCT-lərlə sıx əməkdaşlıq edir. 

Lakin nazirliklərin əməkdaşlıq etdikləri VCT-ləri 

seçməsi ilə bağlı heç bir şəffaf prosedur mövcud 

deyil, əvəzində nazirliklər əlaqələri olan 

təşkilatlara üstünlük verirlər. 

 

Bəzi hallarda VCT-lər dövlər proqramlarının inkişaf işlərinə cəlb edilirlər. Məsələn, narkomaniyaya 

qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının hazırlanması zamanı dövlət VCT nümayəndələrindən şərh və 

təkliflər aldı. Gənclər və İdman Nazirliyi “Bizim Gənclik” ictimai birliyinə gənclərin narkomaniya və 

QİÇS əleyhinə apardığı layihələrdə ictimai məlumatlılığı artırmaq, xidmətlər təklif etmək və vətəndaş 

cəmiyyəti ilə əməkdaşlıq etməyi təklif etdi. 

  

Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin inkişafına töhvə vermək məqsədilə VCT və dövlət 

nümayəndələrinin iştirakı ilə bir neçə konfranslar təşkil olunub. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyəti 

forumu: Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım Fondunun Budapeşt ofisi və Almanya Marşal Fondu 

tərəfindən maliyyələşdirilən forum 17 may 2012-ci ildə keçirildi. Forumda iştirakçılar vergi, qeydiyyat 

və digər məsələlərlə bağlı tövsiyyələr hazırlayıb. Bundan başqa, dövlət və VCT-ləri əlaqələndirmək 

üçün xüsusi işçi qrupu formalaşdırılıb. 31 may 2012-ci ildə Dövlət QHT Şurası Vətəndaş 

Cəmiyyətinin inkişaf etdirilməsində QHT-lərin Rolu mövzusunda forum təşkil etdi və VCT-lərin 

fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması, vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsi və beynəlxalq 

təşkilatlarla əməkdaşlıq kimi mövzular üzərində müzakirələr aparıldı. 

 

Ən əhəmiyyətli forum 2012-ci ilin iyulunda Milli QHT Forumu tərəfindən təşkil olunan Vətəndaş 

Cəmiyyəti Forumu olub. Forum iştirakçıları “Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyəti: Dəyişikliklər üçün 

Milli Proqram” tövsiyyə paketini qəbul edib. Tövsiyyələrin çoxu maliyyə etibarlılığı ilə əlaqədar idi, 

bura VCT-lərin işçi heyətinə əmək haqlarının verməsi ilə bağlı sosial müdafiə vergisinin azaldılması 

və ya tamamilə ləğv edilməsi; VCT-lərə dövlət dəstəyinin artırılması; dövlət maliyyəsi sisteminin 

təkmilləşdirilməsi; dövlət dəstəyi vasitəsilə sosial xidmətlərin həyata keçirilməsi üçün VCT-lərin 

müsabiqə yolu ilə seçilməsi. 

 

2012-ci ildə Dövlət QHT Şurasının maliyyə dəstəyi ilə bu sektora aid olan mövzularda (fandreyzinq, 

vergi) əlli altı televiziya və radio debatları təşkil edilib.  

 

Parlament Dövlət QHT Şurasının 2011-ci ildə təklif etdiyi “İctimai İştirakçılıq”, “Sosial Sifariş” və 

“Peşə Birlikləri haqqında” Qanun layihələrini müzakirə etmədi. Lakin parlamentin bəzi üzvləri il 

ərzində bu layihələrin ictimai müzakirələrində iştirak etdilər. 

 

XİDMƏTLƏRİN GÖSTƏRİLMƏSİ: 4.6 
VCT-lər bir çox sahələrdə - ehtiyacı olan qruplardan tutmuş gənclərin bilik və bacarıqlarının 

artırılmasına kimi müxtəlif sahələrdə xidmət göstərirlər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinə görə, VCT-

lərin 30%-i elmi tədqiqat, 11%-i uşaq və gənclərin problemləri, 7%-i turizm və mədəniyyət, 6%-i 

insan haqları, 5%-i KİV, 5%-i sosial təminat və 4%-i ekologiya məsələləri üzrə ixtisaslaşıblar. 

Ənənəvi olaraq bir çox VCT-lər donor təşkilatlar tərəfindən əsası qoyulan prioritetləri izləməyə çalışır. 
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VCT-lər nadir hallarda dövlət tərəfindən elan 

edilən tenderlərdə rəqabətə girirlər. VCT-lər 

dövlət  tenderlərində iştirak etdikləri halda 

fəaliyyətləri əksər hallarda tədqiqatın aparılması 

və texniki dəstəklə məhdudlaşır. 2011-ci ilin 

dekabrında qəbul edilən“Sosial Xidmətlər 

haqqında” Qanun xəstələr, yaşlılar, yoxsullar və 

insan alverinin qurbanlarına kömək  kimi bir sıra 

sahələrdə VCT-lərə dövlət proqramlarında iştirak 

etmək imkanı yaradır. Lakin qanunun icrasına 

hələ də başlanılmayıb. 

 

Bəzi VCT-lər mühasibatlıq, xarici dillər və kompüter proqramaları tədrisi kimi iqtisadi fəaliyyətlərlə 

məşğul olsalar da, onlardan əldə edilən gəlir azdır. Sosial, hüquq, tibb və humanitar sahələrdə fəaliyyət 

göstərən VCT-lər ya az, ya da ümumiyətlə mənfəət əldə edə bilmirlər, çünki icmalar bu xidmətllərə 

görə haqqı ya ödəyə bilmir, ya da ödəmək istəmir. 

 

İNFRASTRUKTUR: 4.4 
 Bəzi VCT-lər həm regional, həm də yerli 

səviyyədə müxtəlif məsələlər üzrə ictimai 

iştirakçılığı inkişaf etdirən koalisiyalarda iştirak 

edir. Fəal koalisiyaların hər biri özündə iyirmiyə 

yaxın VCT-ni birləşdirir. Koalisiyalar hasilat 

sənayesində şəffaflığın artırılması, 

demokratiyanın artırılması və zorakılığa qarşı 

mübarizə kimi məsələlərin üzərində dayanır. Əlli 

bir VCT-ni özündə birləşdirən QHT Əməkdaşlıq 

Alyansı 2013-cü ilin oktyabrında baş tutacaq 

prezident seçkiləri ilə əlaqədar artıq monitorinqə başlayıb. Koalisiya resurslar, imkanlar, üzvlərin sayı, 

təşəbbüslər və iyirmidən çox siyasi partiyaların maliyyələşməsi kimi məsələlərlə bağlı monitorinq 

aparacaq. 

 

Təxminən 500 regional resurs mərkəzi görüşlər və ictimai müzarikələr üçün konfrans zalları və 

məhdud sayda texniki avadanlıq təklif edir. 2011-ci ildə VCT-lər öz fəaliyyətlərini möhkəmləndirmək 

məqsədilə həm böyük şəhərlər, həm də rayonlarda QHT Evlərinin yaradılmasını təklif etdilər. 2012-ci 

ilin iyununda QHT Əməkdaşlıq Alyansı və Milli QHT Forumu da daxil olmaqla bəzi VCT və QHT-lər 

QHT Evlərinin inkişaf etdirilməsini müzakirə etdilər. Onların tövsiyyəsi QHT Evinin 300 və daha çox 

VCT-yə ev sahibliyi etməsini və onları konfrans zalları və texniki avadanlıq kimi lazımi resurslarla 

təmin etməsi oldu. Bu təkliflər prezidentə ünvanlanıb və cavab gözləyir. 

 

Dövlət VCT Şurası və ayrı-ayrı VCT-lər bilik və bacarıqların artırılması, idarəetmə, fandreyzinq və 

sosial məsələlərlə bağlı müxtəlif növ təlimlər təklif edirlər. 2012-ci ildə Gələcəyə Körpü İctimai 

Birliyi Gender Akademiyası təşkil etdi, hansı ki, qadın VCT-lərinə bacarıqların artırılması, qərarların 

qəbul edilməsi və liderlik qabiliyyətləri ilə bağlı Bakı və rayonlarda təlimlər təklif edir. Bu təşəbbüs 

2013-cü ildə davam edəcək. 2012-ci ildə Avropa Nümayəndəliyinin Bakı ofisi və Kipr idarəetmə 

Mərkəzinin dəstəyi ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (İSİM) Bakı və rayonlarda səkkiz mövzu 

üzrə 200-dən çox VCT-yə bacarıqların artırılması mövzusunda təlimlər keçib. Bu təlimlərin nəticəsi 

olaraq səkkiz VCT yeni donorları cəlb etdilər və gəlirlərini artırdılar. 

 

Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu nəticəsində meydana gələn Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişaf 

etdirilməsi və genişləndirilməsi də daxil olmaqla VCT-ləri tənqidi məlumatlarla təmin etmək 

məqsədilə 2012-ci ildə yeni internet saytı  (http://civilsocietyforum.az) yaradıldı. 
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Azərbaycanda bizneslə vətəndaş cəmiyyəti arasında əməkdaşlıq yaxşı inkişaf etməyib. Biznesin 80%-

ni təşkil edən kiçik və orta sahibkarlığın sosial layihələrə investisiya yatırmağa resursları yoxdur.VCT-

lərlə əməkdaşlıq edən azsaylı böyük kompaniyalar vardır ki, bura Uşaqların Müdafiəsi QHT 

Alyansına maliyyə dəstəyi verən Azercell, Ümid Sosial Dəstək Mərkəzinə maliyyə dəstəyi verən BP 

daxildir. 

 

Dövlət QHT Şurası QHT-lərin inkişafı üçün növbəti beş ili əhatə edəcək Milli Fəaliyyət Planı 

hazırlayır. Planın hazırlanmasında əsas məqsəd VCT-lərin maliyyə dayanıqlığını artırmaq, VCT-lərin 

reputasiyasını yüksəltmək və VCT-lərin cəmiyyətdə rolunun artırılmasıdır. 

 

İCTİMAİ İMİC: 4.7 
 VCT-lər çap mediası və elektron xəbər portalları 

ilə sıx əlaqələr qurublar və müntəzəm olaraq 

mövqelərini KİV vasitəsilə ictimaiyyətə 

çatdırırlar. Lakin efir qiymətlərinin baha olması 

və televiziya kanallarının dövləti tənqid edən 

verilişlərdən çəkinməsi nəticəsində VCT-lərin  

yerli televiziya kanallarına çıxışı yetərincə deyil. 

VCT televiziya kanallarının yaradılması kimi 

təşəbbüslər də mövcuddur. 

 

Son zamanlar, VCT-lər ictimaiyyətlə əlaqə qurmaq məqsədilə sosial şəbəkələrdən istifadə edirlər. 

VCT-lər müntəzəm olaraq öz fəaliyyətləri və layihələri haqqında Facebook sosial şəbəkəsində 

məlumatlar yerləşdirirlər. Həmçinin VCT nümayəndələri sosial şəbəkələrdə vətəndaş cəmiyyəti ilə 

bağlı müzakirələr keçirirlər. 

 

Bəzi dövlət qurumları 2012-ci ildə VCT-lərlə əməkdaşlıq etsələr də, hələ də dövlətin VCT sektoru 

barədə qavrayışı pozitiv deyil. Məsələn, İSİM təqaüd proqramını Xarici İşlər Nazirliyi, Sahibkarlığa 

Dəstək İctimai Birliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə birgə layihə vasitəsilə həyata keçirməyə başladı. 

 

VCT-lərə qrant axtaran təşkilatlar kimi etimadsızlıq mövcud olsa da, onların fəaliyyəti ictimaiyyət 

tərəfindən qəbul olunur. Dövlət QHT Şurası və bir neçə kompaniyalar korporativ sosial məsuliyyət 

(KSM) ideyasını yaymaq məqsədilə ictimai müzakirənin aparılması təşəbbüsünü irəli sürüblər. Lakin 

biznesin böyük əksəriyyəti VCT-lərlə əməkdaşlıq etmək istəmir, belə ki, sosial layihələrin icrası üçün 

onların kifayət qədər maliyyə vəsaitləri yoxdur. Kompaniyalar onları yaxşı reklam edən VCT 

layihələrinə üstünlük verirlər. 

 

Sahibkarlıq və Bazara Dəstək Fondu 2011-ci ildə Məsuliyyət Xartiyasının əsasını qoydu.Yerli VCT-

ləri bu Xartiyanın Nizamnaməsini qəbul etməyə həvəsləndirmək məqsədilə 2012-ci ildə Dövlət QHT 

Şurası onu öz rəsmi internet səhifəsində yerləşdirdi. İlkin olaraq Nizamnaməni iyirmi bir VCT qəbul 

etdi. Bakı və regionlarda geniş tanıtım kampaniyaları nəticəsində daha çox VCT Nizamnaməyə 

qoşuldu, lakin ümumilikdə nə qədər VCT-nin xartiyaya qoşulması barədə rəsmi rəqəm mövcud deyil. 

Fəal VCT-lər öz fəaliyyət və layihələri barədə illik hesabatlar dərc edirlər. 
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Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilatı Davamlı İnkişaf İndeksi Mərkəzi və Şərqi Avropa və Asiya regionunda 

vətəndaş cəmiyyəti sektorunda tərəqqini ölçən əsas analitik alətdir. İndeks ötən on beş il ərzində iyirmi 

doqquz ölkədə vətəndaş cəmiyyəti sektorundakı tərəqqini izləyir. İndeks vətəndaş cəmiyyəti üçün 

mövcud mühiti yoxlayır, daha çox QHT-lərdə hüquqi mühit, təşkilati bacarıqlar, maliyyə imkanları, 

ictimai məlumatlandırma, xidmətlərin təminatı, infrastruktur və ictimai imic üzərində dayanır. Hər 

ölçmə yeddi ballıq şkala üzrə qiymətləndirilir – 1 göstəricisi ən çox, 7 göstəricisi isə ən az inkişafı 

göstərir. İndeks ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi tərəfindən hər bir İndeks ölkəsində yerli 

təşkilatlarla birgə əməkdaşlıq çərçivəsində tərtib olunmuşdur. 

 

Əlavə məlumat üçün təşkilatın e-mail adresi vasitəsilə info@cesd.az əlaqə saxlayın. 

 

Mərkəzi və Şərqi Avropa və Avrasiyada 2012-ci il VCT Davamlı İnkişaf İndeksinin ingilis dili 

versiyasını aşağıdakı link vasitəsilə əldə etmək olar: http://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society  

mailto:info@cesd.az
http://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society

