
Son vaxtlar bütün sahələrdə 
olduğu kimi, sosial-iqtisadi sfe-
rada  aparılan əsaslı islahatlar 
Prezident İlham Əliyevin əhalinin 
güzəranının yaxşılaşdırılma-
sı istiqamətində reallaşdırılan 
tədbirlərin davamıdır. Danılmaz 
faktdır ki, Azərbaycanda sosial-
iqtisadi sahədə həyata keçirilən 
islahatlar inqilabi xarakter alıb. Bu 
islahatlar, ilk növbədə, əhalinin 
rifahının yaxşılaşdırılmasına, 
vətəndaş məmnunluğuna yönəlib. 
Dövlətimizin başçısı hələ 
2018-ci ilin sonlarında bəyan 
etmişdi ki, qarşıdakı dövrdə 
əhalinin sosial durumunun daha 
da yaxşılaşdırılması prioritet 
istiqamət olacaq, 2019-cu il 
daha çox sosialyönümlü il kimi 
tarixə düşəcək. Bu məqsədlə  
də cari ilin əvvəllərində 
dövlətimizin başçısı iki bö-
yük sosial islahat paketini 
təsdiqlədi. Birinci paketdə 
3 milyon vətəndaşın maaş, 
pensiya, sosial müavinətlərinin 
artırılmasına, mühüm sosial 
məsələlərin həllinə 1,6 milyard 
manat yönəldildi və icra olundu. 
İkinci paketin icrası ilə bağlı 
hazırlıq işləri də tamamlandı 
və sentyabrın 1-dən mini-
mum əməkhaqqı 250 manata 
çatdırıldı və əlavə olaraq 400 
min nəfərin maaşı 20--50 faiz 
artırıldı. 

Oktyabrın 1-dən isə pen-
siyaların artımı – minimum 
pensiyanın 200 manat həddində 
müəyyənləşdirilməsi  750 min 
nəfərə şamil olundu. Hər iki 

paketin ümumi məbləği cari il 
üçün 2,3 milyard manat, gələn 
il üçün isə daha 3 milyard 
manat təşkil edir. Bu iki sosial 
islahat paketi ümumilikdə 4,2 
milyon vətəndaşı əhatə edir. 
Minimum pensiyanın  il ərzində 
72 faiz artırılması əhalinin 
büdcəsində özünü hissediləcək 
dərəcədə göstərdi. Minimum 
əməkhaqqının 250 manata çat-
dırılmasından sonra Azərbaycan 
bu göstərici üzrə MDB-də ikinci 
sırada qərarlaşdı.

Onu da qeyd edək ki, sosial 
paketlə artan təkcə minimum 
əməkhaqqı və pensiya deyildi. 
Eyni zamanda, müavinətlərin 

və təqaüdlərin artırılması əlilliyi 
olan 300 min şəxsi, 500 min 
məcburi köçkünü, 100 mindən 
çox tələbəni, ümumilikdə 1,3 
milyon insanı əhatə etdi. Ən 
əsası, bu addımlar aztəminatlı 
təbəqəni əhatə etməklə yanaşı, 
həmin kateqoriyaya aid insanla-
rın sosial durumunu əhəmiyyətli 
dərəcədə yaxşılaşdırdı.

Pensiyadan danışarkən 

onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
Prezidentin digər təşəbbüsü 
sosial sığorta sahəsində inqila-
bi irəliləyişi təmin etdi. Belə ki, 
2006--2018-ci illərdə sığortaya, 
hətta cüzi məbləğ ödəyənlərə 
belə 25 illik sığorta stajı hesab-
lanır. İl ərzində pensiyaya çıxan 
vətəndaşların 80 faizi bundan 
yararlana bildi və bu davamlı 
olacaq.

Prezident İlham Əliyevin 
ölkəmizdə dayanıqlı sosial 
inkişafı təmin edən islahatlar 
proqramına uyğun olaraqı 
bir tərəfdən əhalinin sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi, 
sosial ödənişlərin, o cümlədən 

əmək haqqı, pensiya və 
müavinətlərin əhəmiyyətli 
dərəcədə artırılması üçün 
mühüm addımlar atılır. İmti-
yazlı vətəndaşların mənzillə və 
avtomobillə təminatı da daxil ol-
maqla, mühüm sosial proqram-
lar xeyli genişləndirilir. Şəhid 
ailələrinə  və müharibə əlillərinə 
ötən il nəzərdə tutulduğundan 
3 dəfə çox olmaqla 626 mənzil 

təqdim edilibsə, 2019-cu ildə 
bundan 50 faiz çox olmaqla  934 
mənzil və fərdi evin verilməsi 
işləri aparılır. Əmək, məşğulluq, 
sosial müdafiə və sosial təminat 
sahələri üzrə əhaliyə xidmətlərin 
keyfiyyətinin müasir əsaslar 
üzərində yüksəldilməsi təmin 
olunur. Xüsusilə, Birinci vitse-
prezident, Heydər Əliyev Fondu-
nun prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü olan DOST  
layihəsi bu vacib məqsədə nail 
olunmasına imkan verib. Bakıda 
və növbəti ildən etibarən region-
larda DOST mərkəzləri şəbəkəsi 
genişləndiriləcək.

Ölkədə, həmçinin prioritet 

fəaliyyət istiqaməti kimi reabili-
tasiya və sosial xidmət infrast-
rukturunun müasirləşdirilməsi və 
genişləndirilməsi işləri davam 
etdirilir. Prezident İlham Əliyevin 2 
dekabr 2019-cu il tarixli sərəncamı 
ilə bir sıra sosial təyinatlı 
obyektlərin layihələndirilməsi, 
tikintisi, əsaslı təmiri, bərpa yolu 
ilə gücləndirilməsi və avadanlıq-
la təchizatı məqsədilə maliyyə 
vəsaitinin ayrılması bu sahədə 
işlərin uğurla davam etməsinə 
imkan yaradır. Sərəncam üç 
istiqaməti – tikintisi nəzərdə 
tutulan sosial təyinatlı obyektlərin 
layihələndirilməsini, onların tikin-
tisini, sosial təyinatlı obyektlərdə 
əsaslı təmir və yenidənqurmanı, 
bu müəssisələrdə bərpa yolu ilə 
gücləndirməsi və avadanlıqla 
təchizat işlərinin aparılmasını 
nəzərdə tutur. Nəticə etibarilə 

sənəd müasir tələblərə uyğun 
yeni sosial xidmət və reabilita-
siya müəssisələrinin istifadəyə 
verilməsinə,  bu sahə üzrə 
infrastrukturun genişlənməsinə, 
ayrı-ayrı bölgələrdə də yeni bərpa 
mərkəzlərinin tikintisinə təminat 
verir. 

Əhalinin rifahının yaxşılaşdı-
rılması üçün təkcə əməkhaqqı, 
pensiya, müavinət və təqaüdlər 
artırılmır. Aztəminatlı təbəqənin 
dolanışığını təmin etmək 
məqsədilə onlar yeni layihəyə-- 
özünüməşğulluq proqramından 
yararlanmağa dəvət edilirlər. Bu 
proqram əhalinin kasıblıqdan 
kiçik sahibkarlığa keçid yolu-

dur. Dövlət Məşğulluq Xidməti 
tərəfindən özünüməşğulluq 
proqramına qoşulan və təlimlərdə 
iştirak edənlərin sayı artmaqdadır.  
Həmin şəxslərə təlimləri uğur-
la başa çatdırdıqdan və biznes 
planlarını müdafiə edəndən sonra 
aktivlərin verilməsi prosesi davam 
edir. Qeyd edək ki, bu il artıq 9513 
nəfər işaxtaran və işsiz vətəndaş 
özünüməşğulluq proqramına cəlb 
edilib. 

Ölkədə aparılan sosial müdafiə 
tədbirləri Beynəlxalq qurumların 
da diqqətini cəlb edir. Beynəlxalq 
Əmək Təşkilatının (BƏT) 
“Azərbaycanın kənd və şəhər 
ərazilərində layiqli əməyin və inklü-
ziv iqtisadi artımın təşviqi vasitəsilə 
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 
icrasında artan tərəqqi” adlı 
layihəsinin nəticələrinə görə, BMT-
nin “2030-cu ilədək Dayanıqlı İnki-

şaf Gündəliyi”nin icrası sahəsində 
Azərbaycanın əldə etdiyi nümunəvi 
uğurlar Prezident İlham Əliyevin 
həyata keçirdiyi dövlət siyasətinin 
bəhrəsidir. Əlamətdar haldır ki, 
Azərbaycan hökumətinin həyata 
keçirdiyi sosial siyasət əsasən 
2 məqsədə -- əhaliyə göstərilən 
xidmətlərin keyfiyyətinin artırılma-
sına və əhalinin həyat şəraitinin 
yüksəldilməsinə xidmət edir.

Ölkəmizdə Məşğulluq Stra-
tegiyasının hazırlanmasına, 
özünüməşğulluq proqramının 
tərtib olunmasına, Sosial və 
İqtisadi məsələlər üzrə Üçtərəfli 
Komissiyanın yaradılmasına BƏT-
in dəstəyi, Azərbaycanın regionda 

BƏT üçün uğur nümunəsi olduğu 
məlumdur. Gənclərin məşğulluğu, 
özünüməşğulluq və Üçtərəfli 
Komissiyanın yaradılması ilə 
bağlı ölkəmizin təcrübəsi BƏT 
tərəfindən müsbət təcrübələr 
kimi digər ölkələrə tövsiyə edilib. 
BƏT-lə əməkdaşlığımızda geniş 
potensiala malik olan mühüm 
bir sahə milli təcrübələrimizin 
ekspertlərimiz vasitəsilə digər 
ölkələrə ixrac olunmasıdır.

BMT-nin “2030-cu ilədək 
Dayanıqlı İnkişaf Gündəliyi”nin 
icrası ilə bağlı Azərbaycan BƏT 
tərəfindən region üzrə fokus ölkə 
seçilib. BƏT-in baş direktoru 
ötən il mayın 20-22-də  ölkəmizə 
səfəri zamanı Azərbaycanda 
aparılan sosial-iqtisadi isla-
hatları yüksək qiymətləndirib. 
Ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki 
daim artan nüfuzu, son illərdə 
əldə edilmiş sosial-iqtisadi uğur-
ları, həyata keçirilən səmərəli 
praktiki əməkdaşlıq sayəsində 
Azərbaycan (hökumət qrupu üzrə) 
BƏT-ə üzvlüyü ərzində ilk dəfə 
2017-ci ilin iyun ayında BƏT-in 
İdarə Heyətinin üzvü seçilib.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, 
ölkəmizdə əmək münasibətlərinin 
rəsmiləşdirilməsi məsələlərinə də 
xüsusi önəm verilir. İşəgötürənlərin 
əmək qanunvericiliyi, onun tətbiqi 
ilə bağlı  məlumatlandırılması 
məqsədi daşıyan tədbirlərdə 
işəgötürən və işçi arasında əmək 
münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi 
proseduru barədə məlumatlar 
verilir. Vətəndaşlar əmək 
müqaviləsinin bağlanma-
sı, şərtlərinin dəyişdirilməsi, 
eləcə də, xitam verilməsinin 
əsasları və qaydaları barədə 
ətraflı məlumatlandırılırlar. 
İşəgötürənlərin qeyri-rəsmi 
məşğulluq hallarının qarşısının 
alınması sahəsində səylərini 
gücləndirmələrinin vacibliyi onların 
diqqətinə çatdırılır.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Beynəlxalq  Əmək 
Təşkilatı üçün uğur nümunəsidir

Prezident İlham Əliyevin regionların sosial-iqtisadi 
inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı nəticəsində 
respublikamızda müasir infrastruktur, istehsal və emal 

müəssisələri yaradılır, yeni iş yerləri açılır. İlk növbədə, 
əhalinin sosial rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasına 
yönəlmiş bu tədbirlər bir daha təsdiqləyir ki, dövlətimizin 
başçısının həyata keçirdiyi siyasətin mərkəzində 
Azərbaycan vətəndaşı, onun rifahının yüksəldilməsi dayanır.

Hazırda ölkəmizdə 600 
mindən çox əlilliyi olan şəxs 
vardır və onlar Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi (ƏƏSMN) tərəfindən 
əlilliyə görə əmək pensiyası və 
ya pensiya hüququ olmadıqda 
aylıq sosial müavinət alırlar. 
Cari ildə Prezident İlham 
Əliyevin uğurlu sosial islahat 
paketinin tərkib hissəsi kimi, 
əlilliyi olan şəxslər və sağlam-
lıq imkanları məhdud uşaqlar 
üçün aylıq sosial müavinətin, 
müharibə əlilləri və onlara 
bərabər tutulanlar, I dərəcə 
əlilliyi olanlar üçün Preziden-
tin aylıq təqaüdünün məbləği 
orta hesabla 100 faiz artırılıb. 
Eyni zamanda, I dərəcə əlilliyi 
olanlara və sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaqlara qulluq edənlər 
üçün Prezidentin aylıq təqaüdü  
təsis edilib. Dövlət tərəfindən 
şəhid ailələrinə və müharibə 
əlillərinə  7165 mənzil və fərdi 
ev,  6400-dək minik avtomobili 
verilib.

Əlillərə münasibətdən 
danışanda, ilk növbədə, Heydər 
Əliyev Fondunun həssas 
qruplara göstərdiyi diqqəti və 
gördüyü işləri qeyd etməliyik. 
Fondun dəstəyi ilə Bakının Yeni 
Günəşli yaşayış massivində 
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 
uşaqların dövlət reabilitasiya 
müəssisəsi yaradılıb. Həmçinin 
1 və 2 saylı Sağlamlıq im-
kanları məhdud uşaqlar üçün 
sosial xidmət müəssisələrində ən 
müasir tələblərə uyğun yaşayış 
və reabilitasiya şəraiti yaradılıb. 
Hər iki müəssisədə  5--18 yaş-
larında 339 uşaq daimi dövlət 
təminatındadır. Onlara müəyyən 
edilmiş rejimə və fərdi iş 
planına uyğun xidmət və qayğı 
göstərilir, onlarla mədəni-kütləvi 
iş aparılır, həmin uşaqların 
abilitasiyası və reabilitasiyası 
həyata keçirilir. Fondun mühüm 
sosial layhələrindən biri kimi 
bölgələrdə Regional informa-
siya mərkəzləri yaradılıb. Bu 
mərkəzlər əlillərin İKT-dən 
istifadə imkanlarına kömək edir. 
Sağlamlıq imkanları məhdud 
gənclərin əl işlərindən ibarət 
sərgilərin təşkilinə, yaradıcılıq 
imkanlarının dəstəklənməsinə 
və cəmiyyətə tanıdılmasına 
fond mühüm dəstək göstərir. 
Fondun “2016-cı ilin aprel 
döyüşlərində yaralanmış əsgər 
və zabitlərin yüksək texnologi-
yalı protezlərlə təmin edilməsi” 
layihəsi çərçivəsində həmin 
əsgər və zabitlərimiz Almaniya, 

İslandiya, İngiltərənin dünyada 
müasir protez istehsalçıları kimi 
tanınan şirkətlərinin yüksək 
texnologiyalı məhsulları ilə 
təmin ediliblər. Ötən dövrdə 
Heydər Əliyev Fondunun, Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin və UNİCEF-in 
təşkilatçılığı ilə “İmkanlara 
məhdudiyyət yoxdur” təbliğat-
təşviqat kampaniyası da təşkil 
olunub.

Dövlət başçısının tapşırığına 
uyğun olaraq, 2019-cu ilin 
əvvəlindən ölkəmizdə ilk 
proaktiv xidmət kimi, yaşa 
görə pensiyaların, daha sonra 
əlilliyə görə pensiyaların 
avtomatlaşdırılmış qaydada 
təyinatı mexanizminə keçilib. 
Nəticədə pensiya hüququ 
yaranmış şəxsə məmur-vətəndaş 
təması olmadan pensiya təyin 
edilir və elektron qaydada 
ona bu barədə məlumat 
verilir. Sosial müavinətlərin, o 
cümlədən əlillərə müavinətlərin,  
Prezidentin aylıq təqaüdünün, 
sağlamlıq imkanları məhdud 
uşaqlara müavinətin və 
həmin uşaqlara qulluq edənə 
Prezidentin təqaüdünün 
təyinatı da elektronlaşdırılıb. 
2019-cu ilin sonuna kimi 19 
müavinət və təqaüd növü üzrə 
təyinat mexanizminin  də 
elektronlaşdırılması təmin 
ediləcək.

Prezidentin uğurlu 
sosial islahatlar proqramı 
ölkəmizdə yeni reabilitasiya 

mərkəzlərinin yaradılmasını, 
bərpa mərkəzləri şəbəkəsinin 
genişlənməsini təmin edib. Bu 
gün ƏƏSMN-nin 14 bərpa-
müalicə müəssisəsi  vardır. Bu 
reabilitasiya müəssisələrində 
cari ilin 10 ayı ərzində  7241 
nəfər əlilə stasionar, 1867 nəfər 
əlilə və sağlamlıq imkanları 
məhdud uşağa ambulator 
qaydada reabilitasiya xidmətləri 
göstərilib, 7463 nəfər  25023 
reabilitasiya vasitəsi, o 
cümlədən 1145 əlil arabası 
ilə təmin edilib. Bölgələrdə 
yaşayanlara səyyar xidmətlər 
təşkil edilib,  836 nəfər 
əlil və sağlamlıq imkanları 
məhdud uşağa ehtiyaclarına 
uyğun olaraq,  ümumilikdə 
3952 reabilitasiya vasitəsi, 
o cümlədən 15 əlil arabası 
yaşadıqları rayonlarda, hətta  
evlərində təqdim olunub.

Son illərdə Respublika 
Əlillərin Bərpa Mərkəzində, 
Uşaq Bərpa Mərkəzində yüksək 
səviyyəli reabilitasiya şəraiti 
yaradılıb. Noyabr ayında Yevlax 
və Naftalan şəhərlərində Əlilliyi 
olan şəxslər üçün regional 
bərpa mərkəzləri, Bakının 
Xəzər rayonundakı Mərdəkan 
müalicə pansionatı əsaslı təmir 
və yenidənqurmadan sonra 
müasir avadanlıqlarla təchiz 
edilməklə istifadəyə verilib. 
Hazırda Sumqayıt, Şəki, Şirvan, 
Xaçmaz, Lənkəran Regional 
bərpa mərkəzlərində, Şağan 
əlilliyi olan şəxslər üçün 

müalicə pansionatında əsaslı 
təmir və yenidənqurma işləri 
aparılmaqla, müasir reabilitasiya 
şəraiti yaradılır. Hazırda 
ƏƏSMN-nin sosial xidmət 
müəssisələrində 1300 nəfər 
daimi dövlət təminatında yaşayır 
ki, onlardan 1200-ə yaxını məhz 
əlilliyi olanlar və sağlamlıq 
imkanları məhdud uşaqlardır. 
Eyni zamanda, reabilitasiya 
yönümlü sosial xidmətlərlə 
təmin edilən 10 minədək şəxsin 
90 faizdən çoxunu məhz  əlillər 
və sağlamlıq imkanları məhdud 
uşaqlar təşkil edir. Evlərində 
sosial xidmət göstərilən 9700-
dək şəxsin isə 2,1 min nəfəri 
əlillərdir.

Dövlət başçısının “Xüsusi 
qayğıya ehtiyacı olan 
uşaqlara və digər şəxslərə 
göstərilən sosial xidmətlərin 
genişləndirilməsi üçün əlavə 
tədbirlər haqqında” sərəncamı 
qeyd edilən kateqoriyadan 
olan şəxslərə göstərilən sosial 
xidmətlərin istiqamətlərinin 
və əhatə dairəsinin dəfələrlə 
genişləndirilməsinə imkan 
yaradıb. Sərəncamın icrası işləri 
çərçivəsində əsasən ölkəmizin 
bölgələrində olmaqla yeni 
sosial xidmət və reabilitasiya 
mərkəzləri yaradılıb. Günərzi 
qayğı mərkəzlərinin sayı 28-
dən 70-ə, icma əsaslı sosial 
reabilitasiya mərkəzlərinin 
sayı 22-dən 49-a, autizm və 
daun sindromlu uşaqlar üçün 
psixoloji yardım mərkəzlərinin 

sayı 1-dən  15-ə, eşitmə və nitq 
qabiliyyəti zəif olan sağlamlıq 
imkanları məhdud uşaqlar üçün 
reabilitasiya və surdoloji xidmət 
mərkəzlərinin sayı 2-dən 10-a, 
məişət zorakılığından zərər 
çəkmiş şəxslər üçün yardım 
mərkəzlərinin sayı 1-dən 15-
ə, görmə imkanları məhdud 
uşaqlar üçün sosial reabilitasiya 
mərkəzlərinin sayı 1-dən 3-ə 
çatdırılıb. Sağlamlıq imkanları 
məhdud uşaqlarla davranış 
üzrə valideynlərə dəstək üzrə 
10 mərkəz, əlilliyi olan şəxslər 
üçün 10 peşə-sosial reabilitasiya 
mərkəzi və s. yaradılıb.  

Ölkəmizdə, həmçinin 
əlilliyi olanların istedad 
və qabiliyyətləri aşkara 
çıxarılaraq cəmiyyətə tanıdılır. 
Bu məqsədilə noyabr ayında 
əlilliyi olan şəxslərin VIII 
Ümumrespublika bədii 
yaradıcılıq baxış-müsabiqəsi 
keçirilib. Baxış-müsabiqədə 
əlilliyi olanlar və sağlamlıq 
imkanları məhdud uşaqlara 
muğam, mahnı, rəqs, 
instrumental ifaçılıq, 
bəstəkarlıq, poeziya, bədii 
qiraət sahəsində istedad və 
qabiliyyətlərini nümayiş 
etdirmək imkanı yaradılıb. İlk 
mərhələdə 341 nəfər əlilin və 
sağlamlıq imkanları məhdud 
uşağın iştirakı ilə regionlarda 
zona baxış-müsabiqələri 
keçirilib.

2019-cu ilin 11 ayında 
Dövlət Məşğulluq Xidməti 
(DMX) orqanları vasitəsilə 
2200-dən çox əlilliyi olan şəxsin 
məşğulluğu təmin edilib. İşsiz 
və işaxtaran şəxslərin əmək 
müqaviləsi əsasında ödənişli 
ictimai işlərlə təminatında 
mühüm rola malik olan 
“İşsizin DOSTu” proqramı 
çərçivəsində bu il 40 minədək 
şəxs  işlə təmin edilib. DMX 
orqanları və  DSMF-nin 1 saylı 
Sağlamlıq İmkanları Məhdud 
Gənclərin Peşə Reabilitasiya 
Mərkəzi tərəfindən bu ilin 
11 ayında, ümumilikdə 251 
nəfər əlil, mərkəz fəaliyyətə 
başladıqdan bəri isə 1800 gənc 
peşə kurslarına cəlb edilib. 
Özünüməşğulluq proqramına 
cəlb edilən əlillərin sayı artıq 
2 mini ötüb və hazırda da işsiz 
və işaxtaranların proqrama cəlb 
edilməsi işləri davam edir. Eyni 
zamanda, bu il daha 500 nəfər 
əlilliyi olan şəxsin ƏƏSMN ilə 
BMT-nin İnkişaf Proqramının 
birgə icra etdiyi  “Əhalinin 
sosial cəhətdən həssas qrupları 
üçün inklüziv və layiqli iş 
yerlərinin yaradılması” layihəsi 
çərçivəsində özlərinə dayanıqlı 
biznes qurmaları üçün işlər 
aparılır.

Zərifə HÜSEYNOVA,  
“Xalq qəzeti”

Əlillərin sosial müdafiəsinə və  
tibbi-sosial reabilitasiyasına diqqət artır

Əlilliyi olan şəxslərin qayğı ilə əhatə olunması sahəsində ümummilli liderimiz 
Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan dövlət siyasəti Prezident İlham 
Əliyevin bu kateqoriyadan olan vətəndaşların sosial müdafiəsinə, onların 

reabilitasiyasına və cəmiyyətə inteqrasiyasına xüsusi diqqəti nəticəsində ildən-ilə 
güclənir. Dövlət başçısı demişdir: “Mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanda yaşayan 
bütün əlillər cəmiyyətdə fəal rol oynasınlar. Yəni, onlar cəmiyyətdən təcrid edilmiş 
vəziyyətə düşməsinlər”.

Beynəlxalq Əlilliyi olan Şəxslər 
Gününə həsr olunmuş tədbir

Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi naziri-
nin müavini Anar Əliyev 
Prezident İlham Əliyevin 
uğurlu sosial siyasətinə 
uyğun həssas qruplardan 
olan vətəndaşların sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi 

istiqamətində aparılan 
işləri diqqətə çatdırıb. O, 
sosial sahədə mühüm 
nailiyyətlərdən olan DOST 
layihəsinin dövlət sosi-
al xidmətlərinin innovativ 
həllərin tətbiqi üzərində, 
vahid platformadan, “bir 
pəncərə”dən təqdim olunma-
sına imkan verdiyini vurğu-
layıb. Əlilliyi olan şəxslərin 
sosial müdafiəsi, tibbi-sosial 
reabilitasiyası sahəsində 
həyata keçirilən tədbirlərin 
və “DOSTtalks” adlı tədbirin 

önəmini qeyd edib. 
Milli Məclisin deputatı 

Qənirə Paşayeva Prezi-
dent İlham Əliyevin uğurlu 
siyasətinin mərkəzində 
vətəndaş amilinin dayan-
dığını vurğulayıb. Qeyd 
edib ki, dövlət başçısının 

tapşırığına uyğun olaraq, 
sosial cəhətdən həssas 
qruplarla bağlı sosial proq-
ramlar geniş miqyas alıb. 
Bu cür tədbirlərin əlilliyi 
olan şəxslərə böyük stimul 
verdiyini diqqətə çatdıran 
Q.Paşayeva “DOSTtalks”ın 
təşkilində əməyi olan insan-
lara təşəkkür edib.

Sonra müxtəlif sahələri 
təmsil edən və əlilliyi olan 
spikerlər -- İlham Zəkiyev, 
Elman Süleymanov, Mətanət 
Qüdsi, Amid Həsənquliyev, 

Mirzə Məmmədvəliyev, Elnur 
Eyvazov, Zəhra Həsənova, 
Vüsalə Kərimli, Samir 
Pənəliyev və Kamil Musəvi 
öz həyatları barədə məlumat 
verərək uğur hekayələrini 
bölüşüblər. Sonra “Dancea-
bility rəqs qrupu”, Nərimanov 

rayonu 5 nömrəli internat 
məktəbin və Gözdən əlil 
uşaqlar üçün 38 saylı 11 
illik musiqi məktəbinin xor 
dərnəkləri çıxış ediblər.

DOST Agentliyinin 
İdarə Heyətinin sədri Fərid 
Məmmədov tədbirin ərsəyə 
gəlməsində əməyi keçən hər 
kəsə minnətdarlığını bildirib, 
spikerlərə təşəkkürnamələr 
təqdim edib.

Z. BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Bakı Konqres Mərkəzində 3 dekabr – Beynəlxalq Əlilliyi olan Şəxslər 
Gününə həsr olunmuş “DOSTtalks” adlı tədbir keçirilib. DOST 
Agentliyinin təşkilatçılığı və Bakı Konqres Mərkəzinin dəstəyi ilə 

keçirilən tədbirdə dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri 
iştirak ediblər.
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