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Xülasə
Siyasət sənədində aztəminatlı ailələrin cəmiyyətə adaptasiya olunması məqsədi ilə inkişaf
etmiş Avropa ölkələrinin və ABŞ-ın həyata keçirdiyi sosial reabilitasiya tədbirlərinin təcrübəsi
nəzərdən keçirilib. Xüsusilə, Azərbaycanda icra olunan “Özünədəstək” birdəfəlik sosial yardım
proqramına oxşar texnologiyanı həyata keçirmiş Rusiya təcürbəsi araşdırılıb. Hazırda ölkəmizdə
pilot layihə şəklində 13 rayonda 271 ailəni əhatə edən “Özünədəstəy”in prinsipləri, funksiyaları,
meyarları, bu texnologiyadan gözlənilən nəticələr geniş şəkildə əhatə olunub. 2006-cı ilin iyulundan
icra olunan ünvanlı sosial dövlət yardımı prosesi izlənilib, 2006-cı ildən 2013-cü ilə kimi bu
istiqamət üzrə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsitlərin dinamikası, sosial yardımla əhatə olunan
aztəminatlı ailələrin sayının, yoxsulluq həddinin və səviyyəsinin artımı əlaqəli şəkildə nəzərdən
keçirilib.
Eyni zamanda son 7 ildə ehtiyac meyarının artım dinamikası yaşayış minimumunun
yüksəlməsi fonunda araşdırılıb, hər iki göstəricinin artımının sosial-iqtisadi əsaslardan
qaynaqlanması vəziyyəti, onların reallığı nə dərəcədə əks etdirməsi tədqiqatın əhatə etdiyi
məsələlərdən olub.
Tədqiqat sənədində “Özünədəstək” texnologiyasının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
məqsədilə Xaçmaz rayonunun 22 kəndində 31 ailə arasında və Bakının Nizami rayonunda 20 ailə
arasında keçirilmiş sorğunun nəticələri əsasında hesabat hazırlanıb. Azərbaycanda tətbiq olunan
birdəfəlik sosial yardım texnologiyasının meyarlara uyğun həyata keçirilməsi vəziyyəti araşdırılıb,
bu proqramın daha yüksək nəticələr verməsi, təkmilləşdirilməsi üçün sorğu, monitorinq, müşahidə,
statistik təhlil, səaliyyətli dövlət qurumlarının mütəxəssisləri və ekspertlərlə aparılan müzakirələrin
nəticələrinə əsaslanaraq təkliflər hazırlanıb.
Təkliflərdə “Özünədəstək” texnologiyasının qanunvericilik əsaslarının yaradılması, bu
sistemə sığortanın tətbiqi, “Özünədəstəy”ə qoşulan ailələrə faizsiz qrantların və aşağı faizli
kreditlərin verilməsi, biznes-plan, bazar, marketinqlə bağlı təlimlərin keçilməsi, prosesə
bələdiyyələrin və icmaların cəlbi, “Özünədəstək”çilərin uğur hekayələrinin yazılması, bu
hekayələrin nazirliyin saytına yerləşdirilməsi, proqramın təbliği ilə bağlı qısa reklam çarxlarının,
sənədli filmlərin çəkilməsi, sosial reklamların TV-də verilməsi kimi məsələlər əhatə olunub.
Siyasət sənədində “Özünədəstək” texnologiyasının bütün Azərbaycanda tətbiq olunması
imkanları araşdırılıb, onun ən yaxşı halda 2014-cü ilin əvvəlindən geniş miqyaslı tətbqinin real
olduğu barədə qənaətə gəlinib.
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METODOLOGIYA
Bu tədqiqat işinin metodlogiyası yoxsul ailələrin sosial adaptasiya və reabilitasiyası
sahəsində dünya təcrübəsinin öyrənilməsinə, bu sahədəki milli qanunvericliyin ekspertizasına,
ünvanlı dövlət sosial yardımının səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə yönəlik statistik təhlilə, sosial
reabilitasiyanın bir forması olan, aztəminatlı ailələrin məşğulluğunun təmin edilməsi, onların əmək
bazarına çıxış imkanlarının artırılması məqsədilə ünvanlı dövlət sosial yardımının birdəfəlik
ödənilməsinə əsaslanan “Özünədəstək” texnologiyasının monitorinqi məqsədilə keçirilmiş sorğu,
müşahidə və müsahibələrin aparılmasına əsaslanır. Sorğu anketləri “Özünədəstək” sosial
texnologiyasının icrası zamanı nəzərə alınmalı olan təməl meyarlara əməl olunması, aztəminatlı
ailənin həyat keyfiyyətindəki dəyişikliyin ölçülməsi, bu istiqamətə ayrılan vəsaitin səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsi, proqramın aztəminatlı ailələri yoxsulluqdan çıxarması vəziyyətinin qeydə
alınması, sosial müfəttişlərin işinin dəyərləndirilməsi məqsədi ilə tərtib olunub.
Sorğu pilot olaraq həyata keçirilən texnologiyanın tətbiq olunduğu Xaçmaz rayonunda 30
ailə və Bakının Nizami rayonunda 21 ailə arasında keçirilib. Sorğu, monitorinq və müşahidələrin
ilkin nəticələri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial təminat siyasəti şöbəsində
şöbə müdiri və mütəxəssislərin iştirakı ilə müzakirə olunub. Eyni zamanda siyasət sənədinin ilkin
varinatı da nazirlik əməkdaşları ilə geniş müzkirə olunub, sənədə təklif olunan rəy və təkliflər
yekun varinatda nəzərə alınıb.
Sorğu, monitorinq və müşahidələr birbaşa İqtisadi Tədqiqiatlar Mərkəzinin ekspert qrupu
tərəfindən icra olunub.
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1. YOXSULLARIN SOSĠAL ADAPTASĠYASI SĠSTEMĠNĠN TƏTBĠQĠ:
DÜNYA TƏCRÜBƏSĠ

1.1 Avropa və ABġ təcrübəsi
İnkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində yoxsul əhalinin müdafiəsi sosial minimumun
(Yaşayış minimumu) müəyyənləşdirilməsi prinsipi ilə həyata keçirilir və bu minimumdan aşağı
gəlirləri olanlara yardım edilir. Həm sosial yardımlara münasibətdə, həm də sosial minimumun
müəyyənləşdirilməsində müxtəlif yanaşmalar var. Avropa ölkələrində sosial minimum anlayışı
yoxsulluq həddində olan şəxs və ailələrin müəyyənləşdirilməsində istifadə olunur. Gəlirlərin
minimum səviyyəsi Avropanın müxtəlif ölkələrində fərqli hesablanır. O, bütün ölkə əhalisi üçün
vahid minimum da ola bilər (məsələn, Skandinaviya ölkələri), ailə təsərrüfatlarının, fərdlərin
mənsub olduğu sosial-demoqrafiq kateqoriyadan (yaşlılar, əmək qabiliyyətlilər, əlillər və sair) asılı
olaraq dəyişə də bilər. Sosial dəstək verilən obyektin müəyyənliyindən – şəxs və ya ailə, tək
yaşayanalar, uşaqsız ailələr, 1, 2, 3 uşaqlı ailələr, 1, 2, 3 uşaqlı natamam ailələr və sair - asılı
olaraq da dəyişir.
Sosial minimumların sayı Avropanın müxtəlif ölklərində dəyişir:

-

Finlandiya, Danimarka, vahid sosial minimum;
Avstriya, İsveç və Lüksemburq, 2 minimum;

-

Belçika, İtaliya, 3 minimum;

-

Almaniya, İspaniya, Portuqaliya, Hollandiya, 4 minimum;

-

İrlandiya, Böyük Britaniya, 5 minimum;

-

Fransa , 9 minimum.
Beləliklə, sosial müdafiə tədbirləri ilə əhatə olunmaq üçün əsas götürülən yoxsulluq

həddinin müəyyənləşdirilməsi ünvanlı sosial yardımın əsas elementi hesab olunur. Avropa
ölkələrində əsasən, 3 növ sosial minimum fərqləndirilir və bu, əksər ölkələrdə tətbiq olunur:

-

Təminat verilmiş minimal gəlir;

-

Pensiyaçıların təminatlı minimal gəliri;

-

Əlillərin təminat verilmiş gəliri.
Əsasən, birinci növ sosial minimumun müəyyənləşdirilməsində fikir ayrılıqları var. Çünki

bu minimum əmək qabiliyyətli yaşla bağlıdır. Bəzi ölkələr bu sistemi hətta ötən əsrin 40-cı illərinin
sonunda (Böyük Britaniya, 1948), bəziləri isə daha geç (İtaliya 1998-2002, Portuqaliya 1997)
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formalaşdırıblar. Ancaq hansı ildə yaradılmasından asılı olmayaraq, bu ölkələrin hər birində
normativ hüquqi sənədlər həmişə təkmilləşdirilməyə açıqdır. Məsələn, Fransada “Təminat verilmiş
minimal gəlirlər” adlı qanuna son dəyişiklik 2008-ci ildə olub. Təhlillər göstərir ki, Avropa
ölkələrinin əksəriyyətində vahid qanunlar və qaydalar (vətəndaşlığı olanlara üstünlüyün verilməsi,
məşğulluq azadlığı, sosial işlərin yerli səviyyədə cəmlənməsi və sair) olsa da, təminat verilmiş
minimal gəlirlər sistemi mühüm fərqlərə malikdir. Fərqlər əsasən aşağıdakılardır:

-

Sosial müdafiə sistemindən faydalanmağa qoyulan yaş məhdudiyyəti. (Böyük Britaniyada 16,
Belçikada 18, İspaniyada, Lüksemburqda və Fransada 25 yaş);

-

Müxtəlif sosial müdafiə obyektləri (Belçika, Niderland və Danimarkada fərdi yanaşma, Böyük
Britaniya, İspaniya və Almaniyada ailə təsərrüfatlarına dəstək);

-

Xüsusi qruplara özəl dəstəyin verilməsi (Danimarkada və Böyük Britaniyada gənclərə, Avstriyada
və Almaniyada xaricilərə);

-

Verilən sosial dəstəyin müddətində (Cənubi Avropa və Fransada hər il, bəzən daha tez sosial
müdafiə hüququna yenidən baxılır), minimum əmək haqqından (Niderland və Lüksemburq) və
inflyasiyanın səviyyəsindən (Fransa və İtaliya) və ya istehlakçı qruplarında aparılan tədqiqatın
nəticəsindən (İsveçrə) asılı olaraq məbləğin hesablanmasında fərqlər.
Bu cür sosial tədbirlərlə əhatə olunan əhalinin xüsusi çəkisində də əhəmiyyətli fərqlər var.
Məsələn, sosial dəstək verilən əmək qabiliyyətli şəxslər və heç olmasa bir əmək qabiliyyətli üzvü
olan ailələr ümumi əhalinin İtaliyda 0.15%-ni, Fransa da 6%-ni, iqtisadi fəal əhalinin isə müvafiq
olaraq 0.3%-ni və 8.6%-ni təşkil edir.
Təminat verilmiş sosial minimumun hesablanmasında Avropa ölkələri müxtəlif metodlardan
istifadə edirlər. Məsələn, Almaniya, Finlandiya, Avstriya və İsveçdə bu göstərici istehlak səbətinin
dəyərindən asılı olaraq dəyişir, digər Avropa ölkələrində isə belə deyil.
Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, bütün hallarda sosial minimumun səviyyəsi yoxsulluq
həddi ilə üst-üstə düĢmür. Bəzi ölkələrdə (İrlandiya, Böyük Britaniya, Danimarka, Niderland)
sosial minimumun məbləği rəsmi yoxsulluq həddindən yüksək olur, bəzilərində isə bu səviyyənin
40%-dən 95%-ə qədərini təşkil edir.
Əksər ölkələrdə gəlirləri təminat verilmiş sosial minimumdan aşağı olan əmək qabiliyyətli
yoxsullara verilən ünvanlı sosial dəstək başqa sosial müdafə tədbirləri ilə (mənzil üçün müavinət,
uşaqlı natamam ailələrə dəstək və sair) müşayiət olunur.
Bəzi ölkələrdə isə sosial müdafiə tədbirləri sosial müqavilə ilə tənzimlənir. Sosial
müqavilədə sosial dəstək alanın üzərinə qoyulan öhdəliklər onun əsasən daimi iş yerinin olmaması
səbəbindən yaranmış çətin vəziyyətdən çıxış yolu axtarmasını stimullaşdırır. Bu sistemə yönəlik
tendensiya Avropa ölkələrində ötən əsrin 90-cı illərindən geniş yayılıb.
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Fransanın sosial müqavilə sistemi. Sosial müqavilənin müşayiəti ilə minimal gəlirlər
sisteminin tətbiqi Fransada ən kasıb təbəqənin müdafiəsi üçün yeni bir səviyyə formalaşdırdı. Bu
proqramdan faydalanmağa gəlirdən əlavə, yaş və bir ərazidə yaşamaq məhdudiyyəti də qoyuldu.
2009-cu ildən isə bu ölkədə 2 növ müavinəti – təminat verilmiş minimal gəlirlər (RMI) və tənha
valideynlərə verilən müavinətləri (API) – işləyən kasıbları da əhatə edən yeni növ sosial dəstək fəal həmrəylik gəlirləri (RSA) əvəz etdi. Yeni sistem Fransanın bir neçə bölgəsində testdən
keçirildi. Bu sistemdən aşağıdakılar faydalana bilərdilər:

-

İşi olmayan adamlar;

-

Tam iş günü işləməyən və ya mövsümi işlərdə çalışanlar;

-

Daimi işi olan, lakin əmək haqqı aşağı olanlar.
Yeni sistemin başlıca məqsədi işsizləri və işləyən, lakin yaşı və ya aşağı təhsili yüksək

gəlirlər əldə etməyə imkan verməyənləri fəal peşəkar həyata sövq etmək idi. Məqsəd çox sadə və
aydın qoyulmuşdu: iş axtarmaq müavinət almaqdan iqtisadi cəhətdən daha faydalıdır.
Bu sistemdən yalnız yaşı 25-dən yuxarı olanlar (istisna hal kimi himayəsində uşaq olan və
ana olmağa hazırlaşan yaşı 25 –dən aşağı gənclər) faydalana bilərdilər. İşləyən kasıblar üçün verilən
sosial dəstək təminat verilmiş minimal gəlir (işləməyənlər üçün nəzərdə tutulan) + əmək haqqının
62%-i və ya işsizlik müavinətindən ibarət idi. Öz növbəsində, təminat verilmiş minimal gəlirin
səviyyəsinə ailənin tərkibi və himayədə uşağın olması da təsir edirdi.
Bu gün Fransada tənhalar üçün təminat verilmiş minimal gəlir ayda 454,63 avrodur. Bu
məbləğ övladı olmayan ailələr üçün 681,95 avro, bir uşaqlı natamam ailə başçısı üçün 778,40
avrodur. Fransada yoxsulluq həddi isə müvafiq olaraq ayda 817 avro, 1226 avro və 1062 avrodur.
Böyük Britaniyada qeyri-məĢğul əhalinin sosial adaptasiya sistemi. Bu ölkədə 1997-ci
ildə leyboristlərin hakimyyətə gəlişi ilə sosial dəstək proqramları liberal elementlərlə
zənginləşdirildi və onun miqyası genişləndirildi. Yeni siyasətin devizi belə idi: ĠĢləyə bilənlər üçün
iĢ, iĢləyə bilməyənlər üçün sosial dəstək.
Yeni sistemin mərkəzi elementi əmək təklifini stimullaşdıran “Yeni kurs” (New Deal)
proqramı oldu. Bu proqramı fərqləndirən başlıca cəhət “sosial təminatdan iĢə doğru”
(Welfare-to-work) yanaşması idi. Sosial ödənişlərin stukturu elə qurulmuşdu ki, yardımların əmək
bazarına yönəlməsini stimullaşdırırdı. Sosial müfəttişlərə müvafiq, uyğun işdən imtina edənlərin
müavinətini dayandırmaq səlahiyyəti verilmişdi. Sonradan “Yeni kurs” proqramına daha bir
element – işləyən kasıblar üçün vergi kreditləri (Working Families Tax Credit) əlavə olundu.
Aşağı əmək haqqı alan işçilərin gəlir vergisini və sosial ayırmasını bu proqram qarşılayırdı ki,
onların iş yerləri ləğv olunmasın.
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Əvvəlcə “Yeni kurs”un yönəldiyi qrup 6 ay müddətində işsizlik müavinəti (Jobseeker’s
Allowance) alan 18-24 yaşlı işsiz gənclər oldu. Proqramda iştirak edən hər kəsə müavinət verilirdi.
Belə gənclərə işəgötürənin müsahibəsi zamanı özünü necə aparmaq və iş axtarmaq yolları barədə
məşğulluq mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən məcburi kurslar keçirilirdi. Əgər 4 aylıq iş axtarışı
bir nəticə vermirdisə, yardımalan müavinət almağı davam etdirmək üçün aşağıdakı 4 yoldan birini
seçməli olurdu:
1. Özəl sektorda subsiyalaĢdırılmıĢ iĢ yeri.
Bu zaman işəgötürənə 6 ay ərzində hər həftə 60 funt sterlinq subsidiya verilirdi. Eyni
zamanda iştirakçılara təhsil üçün birdəfəlik 750 funt sterlinq müavinət verilirdi.
2. Qeyri-kommersiya sektorunda iĢ yeri.
Eyni şərtlər burda da tətbiq olunurdu.
3. ĠĢsizliyə görə müavinət saxlanılmaqla 13 aylıq əyani təhsil və ya peĢəkar təlim.
4. Ətraf mühitin qorunması üzrə operativ qrupda iĢ.
Bu zaman iştirakçı işsizliyə görə müavinət və əlavə olaraq həftədə 20 funt sterlinq alırdı.
Dörd təklifdən heç birini seçməmək işsizliyə görə müavinətin dayandırılmasına
səbəb olurdu. Bu zaman həmin işçizin işi sosial müfəttişə göndərilirdi ki, o qərar versin:
gələcəkdə bu adam müavinət üçün müraciət edəndə ona sanksiya tətbiq etmək olar, yoxsa
yox. Baş nazir Qordon Braunun sözü ilə desək, artıq işsizlərin “evdə çarpayıda uzanıb,
televizora baxmaq” kimi beşinci seçimi yox idi.
Bu gün də Böyük Britaniyada sosial siyasətin əsas prioriteti işsiz gəncləri işə sövq
etməkdir. Son illər “Yeni kurs”un əhatə dairəsi genişləndirilib və işsizlərin daha 5
kateqoriyasına şamil olunub:
1. 25 yaĢ və daha böyüklər (New Deal 25+).
Proqramda son 21 ayın 18-də işsizlik müavinəti almış 25 yaş və daha yaşlılar iştirak edə
bilərlər;
2. 50 yaĢ və daha böyüklər (New Deal 50+).
Proqram 50 və daha çox yaşı olan, 6 aydan çox işsizlik müavinəti alanlar, işinə
qayıtmaq və ya iş tapmaq istəyənlərə şamil olunur;
3. Tənha valideyn (New Deal for Lone Parents).
Proqram məktəb yaşlı uşağı olan, işsizlik müavinəti alan, lakin işinə qayıtmaq və ya iş
tapmaq istəyən tənha valideynə şamil olunur;
4. Əlillər (New Deal for the Disabled).
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Proqram əlilliyə görə müavinət alan, lakin işinə qayıtmaq və ya iş tapmaq istəyənlərə
şamil olunur;
5. ĠĢsizlərin partnyorları. (New Deal for Partners).
İşsizlərin partnyorları olan ev xanımlarına şamil olunur.
Avropa ölkələri ailələrə güzəşt verilməsinə görə dünyada ilk yeri tutur. Müavinətlər birdəfəlik
və aylıq olmaqla 2 yerə bölünür. Bu vəsait ya sosial sığorta fondundan (PolĢa), ya da dövlətin bu
məqsədlə yaratdığı xüsusi fondlardan (Almaniya, Rumıniya) ayrılır. Müavinətin məbləği isə
adətən, dəyişməz olur. Bütün Avropa ölkələrində gəlirlərindən asılı olmayaraq hər bir ailəyə uşağın
doğulmasına görə müavinətlər verilir. Bir çox ölkələrdə, məsələn, PolĢa və Rumıniyada bu
müavinətin məbləği ailənin gəlirlərindən asılı olaraq diferensiallaşdırılır.
Almaniyada ana doğuşdan sonrakı birinci ili son iş yerindəki maaşının 67% həcmində
müavinət alır. Əgər qadın işləmirsə, ona ayda 300 avro müavinət verilir. Uşaqlara isə 18 yaşına
çatana qədər ayda 184 avro verilir. Əgər ailənin illik gəliri 50 min avroya qədərdirsə, ailə üstəlik, 6
ay müddətində hər ay 300 avro alır.
Fransada isə ailənin gəlirlərindən asılı olmayaraq ikinci uşağın doğulmasına görə ayda 103
avro, üçüncüyə görə 236 avro, dördüncüyə görə 370 avro, 5 və ya daha çox uşağa görə isə 500 avro
pul ödənilir. Bu pul uşaq həddi-büluğa çatana qədər verilir.
Uşaqlı ailələrin sosial müdafiəsi ilə bağlı keçmiş SSRİ respublikalarında da tədbirlər həyata
keçirilir. Məsələn Qazaxıstanda doğulan uşağa görə 330 dollar, uşaq 1 yaşına çatana qədər isə hər
ay 60 dollar verilir.
ABġ-da aztəminatlı ailələrlə daha çox icma səviyyəsində məĢğul olunur. ABŞ-da ailənin
sosial yardımla əhatə olunması üçün icmalar əvvəlcə proqramlar hazırlayır, sonra isə ya ştat, ya da
federal büdcədən vəcait ayrılır. Məsələn, Vaşinqton ştatındakı Takota icması ayrılmaq həddinə
çatmış ailələrin bütövlüyünü qorumaq üçün “Ailə qurucuları” adlı proqram həyata keçirir. Belə
proqramlardan ən mühümü uşaqlı imklansız ailələrlə bağlı olanlardır. Bu proqram çərçivəsində
uşaqlara, az gəlirli ailələrə, yetkinlik yaşına çatmamış analara yardım edilir.
Bəzi ştatlarda “Help” proqramı fəaliyyət göstərir. Bu proqram 20 yaşına çatmamış anaların
xüsusi sığınacaqlarda yaşamasına imkan yaradır, onların uşaqlarına qulluq edilir, ana isə oxuyur və
ya işləyir. ABŞ-da aztəminatlı ailələrin işə düzəldilməsi, uşaqlarına baxılması, qəyyum ailələrə
verilmiş uşaqlarım adaptasiyası, uşaqların təhsl alması, ev təsərrüfatı olan valideynlərə yardım
göstərilməsi kimi xüsusi proqramlar da fəaliyyət göstərir.
ABŞ-da büdcənin sosial xərclərinin 75%-i əhalinin sosial müdafiəsinə xərclənir. Bu ölkədə
pensiyaların həcmi yoxsulluğa görə verilən müavinətdən 2.5 dəfə çoxdur.
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Qeyd etmək lazımdır ki, ABŞ-da sosial sığorta və sosial yardım mücərrəd xarakter daşımır,
tərkibində bir neçə əsas və köməkçi proqramları birləşdirir. Belə proqramlardan biri pensiya
sisteminin əsasını təşkil edən Ümumi Federal Proqramdır. Bu ölkədə Pensiya Fonduna vergi
(“Medikor” proqramı üzrə tibbi xidmət də daxil olmaqla) gəlirlərin 15.3%-ni təşkil edir və bu
məbləğin yarısını işəgötürən, yarısını isə işçi ödəyir.
Sosial sığorta sisteminin mühüm hissəsini pensiyaçılara xidmət göstərən “Medikor”
proqramı təşkil edir. Bu proqram 30 milyondan artıq amerikalını əhatə edir. Sosial söğorta
sisteminin oxşarı olan digər bir proqram işsizliyə görə sığorta sistemidir. Bu sistem
işəgötürənlərdən ödənən vergi hesabına maliyyələşir, işçilər bura vergi ödəmir.
ABŞ-da digər bir sosial müdafiə tədbiri sosial yardımdır. Belə sosial yardımlardan biri
uşaqlı ailələri əhatə edir. Proqramın 50%-ni federal hökumət, 50%-ni isə ştatlar maliyyələşdirir. Bu
proqram kompleks xarakter daşıyır. Ailə müavinətdən əlavə, ərzaq talonları alır, məktəbyaşlı
uşaqlar pulusz səhər yeməyi ilə təmin olunur. Ailə “Medikeyd” proqramı çərçivəsində tibbi
yardımla əhatə olunur.

1.2 Sosial reabilitasiyanın Rusiya təcrübəsi
Aztəminatı əhalinin sosial reabilitasiyası texnologiyalarından biri də “Özünüməşğulluq”dur.
Bu proqramın əsas məqsədi kənd yerlərində yaşayan, həddi-büluğa çatmamış uşaqlardan ibarət
aztəminatlı ailələrin həyat şəraitinin keyfiyyətini yüksəltməkdir. Bu Proqramın ənənəvi yanaşmadan
fərqi yuxarıda deyilən məqsədə çatmaq üçün ailənin həyat şəraitini yaxşılaşdırmağa yönəlmiş
uzunmüddətli fəaliyyətə məqsədli vəsaitin ayrılmasındadır. Bu cür fəaliyyətə şəxsi təsərrüfatın
inkişafı, məhsul və xidmətlərin istehsalı, eyni zamanda, ailənin əmək qabiliyyətli üzvünün işə
düzəlməsinə mane olan baryerlərin aradan qaldırılması (ixtisaslı əmək bazarının tələbinə uyğun
olaraq ixtisasöyrətmə və ya ixtisasartırma, ananın işləməsi üçün azyaşlı uşaq üçün dayənin
tutulması və sair) daxildir.
Bu texnologiyanın tətbiqi sayəsində aşağıdakı nəticələrə nail olmaq mümkündür:

-

Ailədə pul və ya natural formada əlavə gəlirlərin yaranması;

-

Həyat keyfiyyətinin yüksəlməsi: ərzaq məhsullarına, məhsul və xidmətlərə tələbin
artması, həmçinin, ailənin həyat səviyyəsinin yüksəlməsini özü hiss etməsi;

-

Ailənin əmək fəaliyyətinin davamlılığı.

Bundan başqa, “Özünüməşğulluq” sosial asılılığın aradan qaldırılmasına və müəyyən
mənada, qismən tərbiyəvi funksiyanın yerinə yetirilməsinə xidmət edir. Uşaqlar artıq dövlətin
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yardımından asılı olan valideynlərindən deyil, öz həyat şəraitini yaxşılaşdırmağa cəhd edən
ata-ananın nümunəsində tərbyə alırlar. “Özünüməşğulluq” ideyası ilk dəfə Rusiyanın Perm
vilayətində meydana gəlib. Bu proqrama oxşar işlər 2002-ci ildə həmin vilayətə daxil olan bir neçə
rayonda həyata keçirilib. Bu, bir sosial reabiliyasiya tədbiri kimi əvvəlcə bələdiyyənin ünvanlı
sosial yardım proqramı çərçivəsində həyata keçirilib. 2003-cü ildə proqramın nəticəsini görən
vilayət rəhbərliyi onun bütün vilayət ərazisində tətbiqinə qərar verib. Texnologiyanın
hazırlanmasına məsləhət-metodiki dəstəyi isə Perm İqtisadiyyat İnstitutu verib. İnstitut lazımı
normativ-hüquqi bazanın və digər sənədlərin hazırlanması, sosial işçilərə təlimlərin keçilməsi və
texnologiyanın tətbiqinin qiymətləndirilməsi və monitorinqini həyata keçirib. İlk dəfə
“Özünədəstək” 2004-2005-ci illərdə Perm vilayətinin bir neçə kənd rayonunda sınaqdan keçirilib.
Qiymətləndirmədən sonra onun yüksək nəticəsi qeydə alınıb və digər regionlarda (Tümen, Amur,
Primorski, Volqoqrad və sair) tətbiqinə qərar verilib. Bu illərdə Perm İqtisadiyyat İnstitutu
texnologiyanın tətbiq olunduğu bütün regionlarda metodiki dəstəyini davam etdirib. Ç ünki bəzi
regionlar müxtəlif səbəblərdən bu texnologiyanı tətbiq etmək istəmirdilər. Ona görə də institut
tərəfindən təlimat xarakterli bir kitabça hazırlanmasına zərurət yaranır. Təlimatda əks olunan
texnologiyanın əsas prinsipləri, həyata keçirilməsi zamanı qazanılmış təcrübələr onun regional
şəraitə uyğunlaşdırılmasını asanlaşdırır, edilmiş səhvlərdən qaçmağa imkan verir.
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2. AZƏRBAYCANDA ÜNVANLI DÖVLƏT SOSĠAL YARDIMI SĠSTEMĠNĠN
YARADILMASI VƏ ĠNKĠġAFI
«2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında Yoxsulluğun azaldılması və İqtisadi
İnkişaf üzrə Dövlət proqramı»nda yoxsulluğun azaldılması üzrə strategiyanın 6 əsas strateji
məqsədlərindən biri kimi həssas qrupların daha səmərəli sosial müdafiəsi üçün mühüm islahatın
həyata keçirilməsi - ünvanlı sosial yardım sisteminin yaradılması qərara alınmışdı. Sənəddə
«Ünvanlı sosial yardım sisteminin yaradılması» başlığı altında sosial yardım siyasətinin səmərəli
şəkildə idarə edilməsi və həyata keçirilməsi üçün idarəetmə strukturunun təkmilləşdirilməsi,
büdcənin sosial xərclərinin proqnozlaşdırılması modellərinə və sosial yardım müavinətlərinin
təkmilləşdirilmiş siyahısına əsaslanan Sosial Yardım üzrə Strategiya Sənədinin hazırlanması, Sosial
yardımın ünvanlılığının artırılması məqsədilə əhalinin yoxsul təbəqəsinin müəyyən edilməsi
mexanizminin yaradılması, yoxsul əhali qrupları üçün kommunal xidmətlərə görə dövlət büdcəsi
hesabına müvafiq kompensasiya mexanizminin formalaşdırılması, ünvanlı sosial yardım üzrə
siyasətin işlənib həyata keçirilməsi məqsədilə monitorinq və qiymətləndirmə sisteminin qurulması
istiqamətlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulurdu.
2003-cü ildə başlanan proses 2006-cı ildə yekunlaşdı və həmin ilin iyulunda Azərbaycanda
keçmiş SSRİ dövründən qalma çoxsaylı güzəştlər sistemi Ünvanlı Dövlət Sosial Yardımı (Ü SY) ilə
əvəz olundu. Ü SY-nin təbiqinin vacibliyini iqtisadiyyatın real sektorunda məşğulluğun aşağı
səviyyədə olması, aztəminatlı ailələrin yoxsulluq riskinin yüksək olması şərtləndirirdi. Sosial
yardımın bu formasından həm inkişaf etmiş, həm də inkişaf etməkdə olan dövlətlər yararlanırlar.
Bu sistem ölkədə həyata keçirilən sosial müdafiə tədbirlərinin tərkib hissəsi kimi əhalinin
aztəminatlı təbəqəsinin yoxsulluqdan müdafiəsinə, onların sosial risklərdən sığortalanmasına
xidmət edir.
Aztəminatlı ailələrə təyin olunan ÜSY-nin heablanması üçün əsas götürülən ehtiyac meyarının
(əhalinin əsas sosial-demoqrafik qrupları üzrə yaşayış minimumundan asılı olaraq ünvanlı dövlət
sosial yardımının təyin edilməsi məqsədilə dövlət büdcəsilə birgə hər il üçün təsdiq olunan hədd)
«Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” qanuna müvafiq olaraq mərhələlərlə yaşayış
minimumuna çatdırılması, dolayısı ilə sosial yardımın məbləğinin (ailənin orta aylıq gəlirilə hər bir
ailə üzvü üçün ehtiyac meyarının məcmusu arasındakı fərq) artırılması məqsəd kimi qarşıya qoyulub.
Ancaq nə qanunda, nə də «2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması
və davamlı inkişaf Dövlət proqramı»nda ehtiyac meyarı həddinin yaşayış minimumu səviyyəsinə
çatdırılması üçün konkret müddət göstərilməyib.
Diaqram 1. Ehtiyac meyarı və yaĢayıĢ minimumunun artım tempi (2005-2013, manatla)
11

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi
Diaqram 1-dən Azərbaycan Respublikası üzrə ehtiyac meyarı və yaşayış minimumunun illər
üzrə artım tempini izləmək mümkündür. Əgər 2005-ci ildə ehtiyac meyarı və yaşayış minimumu
müvafiq olaraq 30 manat və 52 manat təşkil edibsə, bu göstəricilər 310% və 223% artaraq 2013-cü
ildə 93 manat və 116 manat olub. Əgər 2005-ci ildə ehtiyac meyarı yaşayış minimumunun 57.7%-ni
təşkil edirdisə, 2013-cü ildə bu göstərici 80.2%-ə çatıb. Beləliklə, «Ünvanlı dövlət sosial yardımı
haqqında” qanunda qoyulan tələbə qismən nail olunub.
Cədvəl 1. Ünvanlı sosial yardıma ayrılmıĢ vəsait (2006-2013, milyon manatla)
Ġllər
Ünvanlı
sosial
Yardım

2006
(İcra)

2007
(İcra)

2008
(İcra)

2009
(İcra)

2010 2011
(İcra) (İcra)

2012
(İcra)

2013
Cəmi
(proqnoz)

39

78

127, 5

180

180

207

207

190

1 208.5

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Cədvəl 1-dən göründüyü kimi? 2006-cı ildən bu günədək ünvanlı sosial yardımın
verilməsinə dövlət büdcəsindən 1 milyard 208 milyon 500 min manat vəsait ayrılıb. İllər üzrə
ünvanlı sosial yardıma ayrılan vəsait artan dinamika nümayiş etdirib. Əgər biz yoxsulluq həddi və
səviyyəsi ilə bağlı məlumatlara (Cədvəl 2) nəzər salsaq görərik ki, əks proses gedib. Hər iki
göstərici kəskin şəkildə aşağı düşüb.
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Cədvəl 2. Yoxsulluq həddi və yoxsulluq səviyyəsi (2001-2012)

Ġllər

2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Yoxsulluq 24,0
həddi,
manatla

35

35,8

38,8

42,6 58

64

78,6

89,5

98,7

107.2 119.3

Yoxsulluq 49,0
səviyyəsi,
faizlə

46,7

44,7

40,2

29,3 20,8

15,8 13,2

10.9

9.1

7.6

6.0%

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi
Ünvanlı sosial yardımın verilməyə başlandığı 2006-ci ildə yoxsulluq həddi və yoxsulluq
səviyyəsi göstəriciləri müvafiq olaraq 58 manat və 20.8% təşkil edib. 2012-ci ildə isə bu göstəricilər
müvafiq olaraq 119.3 manat və 6.0% olub. Beləliklə, yoxsulluq həddinin məbləği 205.7% artıb,
yoxsulluq səviyyəsi isə 14.8% bəndi aşağı düşüb.
Ancaq iqtisadi qanunuyğunluqların əksinə olaraq ünvanlı sosial yardıma ayrılan vəsait və
sosial yardımı alan ailələrin sayı artıb (Cədvəl 3). Əgər 2007-ci ildə 48 min ailə ünvanlı sosial
yardım alırdısa, 2011-ci ildə bu göstərici 2.5 dəfə artaraq 122.781 ailəyə çatıb. Bu paradoksa səbəb
nədir? Artımın (həm manat, həm də nəfər ifadəsində ) obyektiv səbəbi əhalinin gəlirlərinin
ölçülməsi zamanı Dövlət Statistika Komitəsinin və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafəsi Nazirliyinin
istifadə etdikləri metodologiya ilə bağlıdır. Dövlət Statistika Komitəsi hər il Azərbaycan
Respublikası üzrə ev təsərrüfatları arasında reprezentativ seçmə üsulu ilə əhalinin gəlirlərini və
buna uyğun olaraq yoxsulluq həddi və yoxsulluq səviyyəsi göstəricilərini təyin etmək üçün sorğu
keçirir.
Dövlət Statistika Komitəsi əhalinin gəlirlərini hesablayanda ünvanlı sosial yardım; da
əhalinin gəlirlərinə aid edir. Eyni zamanda müxtəlif kateqoriyalı torpaq sahələrinin gəlirliliyi sosial
yardım məbləği hesablanarkən (Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi) aşağı, əhalinin
gəlirləri hesablanarkən (Dövlət Statistiaka Komitəsi) yuxarı stavka ilə qiymətləndirilir. Bütün
bunlar, yəni metodoloji uyğunsuzluqlar yoxsulluq səviyyəsi ilə bağlı qarışıq vəziyyətin meydana
çıxmasına səbəb olur.
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Cədvəl 3. Aztəminatlı ailələrə verilən ünvanlı dövlət sosial yardımı (ilin əvvəlinə)
İllər

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ünvanlı dövlət sosial
yardımı təyin olunmuş
ailələrin sayı
Ünvanlı dövlət sosial
yardımı alan ailə
üzvlərinin sayı, nəfər

48,705

78,092

163,409

144,844

122,781

120,478

218,673

364,059

749,965

657,317

552,514

541,989

83,529

168,007

387,609

332,799

277,562

275,631

92,291

165,064

357,620

322,994

274,265

270,831

8.36

17.38

22.00

24.97

24.12

23.66

onlardan:
qadınlar
uşaqlar
Bir nəfərə düşən orta
aylıq ünvanlı dövlət
sosial yardımın
məbləği, manat

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Vəsaitin daha çox ayrılmasının digər subyektiv bir səbəbi kimi isə ünvanlı sosial yardım
verilən zaman ünvanlılığın pozulmasını, korrupsiya və rüşvət hallarını göstərmək olar.
Beləliklə, ünvanlı sosial yardım siteminin analizi göstərdi ki, bu məqsədlə ayrılmış
vəsaitlərin daha çox aztəminatlı ailələrin yoxsulluq vəziyyətindən çıxarılmasına xidmət edən
ünvanlı və məqsədli sosial yardımı nəzərdə tutan tədbirlərə yönəldilməsi qaçılmazdır. Çünki
ünvanlı sosial yardım heç bir halda aztəminatlı əhalini yoxsulluq girdabından çıxarmır. Sadəcə, bu
yoxsulluq vəziyyətinin obrazlı desək, dondurulmasına xidmət edir.
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3. ÜNVANLI SOSĠAL YARDIMIN “ÖZÜNƏDƏSTƏK” TEXNOLOGĠYASI
3.1 Funksiyalar və gözlənilən nəticələr
"Özünədəstək" proqramı kənd yerlərində maldarlıq və əkinçilik, şəhər və qəsəbələrdə isə əmtəə
və xidmətlər istehsalı sahəsində aztəminatlı ailələrin səmərəli məşğulluğuna aktiv formada dəstək
verilməsi məqsədilə ünvanlı yardım almaq hüququna malik ailələrə həmin yardımın orta aylıq
məbləğinin 12 misli məbləğində birdəfəlik pul yardımı ödənilməsini nəzərdə tutur.
"Özünədəstək" proqramı ünvanlı yardım proqramı ilə paralel fəaliyyət göstərir. Lakin hər ailə
onlardan yalnız birindən yararlana bilər. Proqrama cəlb edilmə, yaxud ünvanlı yardımı almaqda
davam etmək ailənin öz seçimindən asılıdır.
“Özünədəstə”yin funksiyaları aĢağıdakılardır:
1. İqtisadi.
Ağır həyat şəraitində yaşayanlara maddı dəstək göstərilir;
2. Sosial asılılığın aşılması;
Aztəminatlı ailələrin dövlətdən və digərlərindən maddi və sosial asılılığı aradan qalxır;
3. İnkişaf.
Aztəmantlı ailələr aldıqları vəsait sayəsində həyat keyfiyyətlərini yüksəldirlər;
4. Sosial reabilitasiya;
Aztəminatlı ailələrin sosiallaşması, cəmiyyətə inteqrasiya olunması və reabilitasiyası
prosesləri paralel aparılır;
5. Tərbiyəvi.
Uşaqlar ailədə dövlətdən pay gözləyən valideynlər timsalında deyil, öz əməyi ilə
yaşayan ata-ananı görərək böyüyürlər;
6. Siyasi.
Əhalinin ayrı-ayrı təbəqələri arasında sosial səviyyə fərqi azalır ki, bu da əhalinin
sosial müdafiəsi sferasında ictimai münasibətləri sabitləşdirir.

“Özünədəstək” texnologiyasının tətbiqi zamanı aĢağıdakı nəticələrin əldə olunması
gözləniləndir:

-

Ailədə natural və pul formasında əlavə gəlir mənbələri yaranır;

-

Ailənin həyat keyfiyyəti artır: ərzaq, məhsul və xidmətlərə tələbi yüksəlir;
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-

Gələcəkdə ailənin əmək fəaliyyətinin davam etdirilməsi şansı yaranır.

3. “ÖZÜNƏDƏSTƏY”ĠN ƏSAS PRĠNSĠPLƏRĠ
Bu texnologiyanı ona gorə təyinatlı, nəticəli adlandırmırlar ki, o gözlənilən nəticələri - sosial
yardım alanın əmək gəlirlərini yaranmasını və ya artmasını - dəqiq ifadə edir. Həm də ona görə ki,
texnologiya elə qurulub ki, gözlənilən nəticələri ölçməyə imkan verir. Bu, 6 əsas prinsip sayəsində
təmin olunur.
3.1 Ünvanlılığın yüksək səviyyədə təmin olunması
“Özünədəstəy”in nəticələr qazanması üçün bir tərəfdən sosial yardımı alanların ona
həqiqətən ehtiyacının olması, digər tərəfdən isə alınan yardımın səmərəli istifadəsi mühüm şərtdir.
Buna görə də sosial yardım alanların seçilməsi üçün filtrlər sistemindən istifadə olunur. Bu
filtrlərdən yardım alanın ehtiyacını, əməkqabiliyyətliliyini və ona olan etibarı ölçmək üçün istifadə
olunur. (Cədvəl 5)
Qeyd edək ki, ehtiyacla bağlı filtrə yüksək tələbkarlıqla yanaşılması “Özünədəstəy”in həyata
keçirilməsinə ayrılmış maliyyə resurslarının həcmindən asılıdır. Əgər vəsait məhduddursa,

o

zaman hər kəsə canıyananlıq göstərib vəsaiti sağa-sola dağıtmaq yox, daha çox ehtiyacı olan ailələr
üzərində fokuslaşmaq lazımdır.
Cədvəl 5. “Özünədəstək” üçün meyarlar və onların əsaslandırılması

Meyarların əsaslandırılması

Meyarlar

Ehtiyaclılıq
Həddi-büluğa çatmamış uşaqların mövcudluğu

Rəsmi pul gəlirlərinin məbləği

Həddi-büluğa çatmamış uşaqların mövcudluğu
ailənin ehtiyac dərəcəsini yüksəldən ümumi
faktor kimi nəzərə alınır
Bu meyar ehtiyaclılıq dərəcəsini
qiymətləndirmək üçün ənənəvi kriteriyalardan
hesab olunur. Gəlirlərin konkret ilkin həddi
(ailənin adambaşına orta aylıq gəlirindən yüksək
olmamaqla yaşayış minimumunun bu və ya
digər hissəsi ola bilər) ərazinin sosial-iqtisadi
özəlliyinə və texnologiyanın reallaşdırılması
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üçün mövcud resurs imkanlarına uyğun olaraq
müəyyən edilir. İlkin hədd nə qədər yüksəkdirsə,
o qədər çox ailə sosial yardımın alınmasına iddia
edə bilir.
Müxtəlif əmlak növlərinin mövcudluğu ailənin
sosial yardım almağa olan ehtiyac dərəcəsini
aşağı salan faktor kimi qiymətləndirilir. Əgər
ailə əmlakından istifadə edərək sosial yardımın
təklif olunan məbləği həcmində gəlir əldə edə
bilərsə (məsələn, ikinci daçınmaz əmlakını
satarsa və ya köhnə malını təzəsinə dəyişərsə),
bu yardım ailə üçün yeganə imkan hesab
olunmur. Bu tip əmlaka ev, torpaq, maşın,
mal-qara və sair aid edilir.

Əmlak vəziyyəti

Gizli gəlirlərin aşağı olması və ya olmaması

Bütün hallarda müasir Azərbaycanda, xüsusilə
kənd rayonlarında qeyri-rəsmi gəlirlər xarakterik
haldır. Əksər hallarda kənd yerlərinddə ailənin
bütün gəlirləri bu kateqoriyadan olur.

Sosial yardım alanın Ģəxsi resurslarının mövcudluğu
Ailədə əmək qabiliyyətli üzlərin olması
Ailə üzvlərinin planlaşdırılan əmək fəaliyyəti
sahəsində bacarıq və vərdişlərinin olması

Ailədə planlaşdırılan əmək fəaliyyəti üçün
material resurslarının mövcudluğu

Əgər ailədə əmək qabiliyyətli adam yoxdursa,
bu halda həmin ailəyə sosial yardımın
verilməsinin heç bir mənası yoxdur.
Təbii ki, uğur qazanmaq üçün mütləq ailə
üzvlərinin planlaşdırılan əmək fəaliyyəti
sahəsində bilik, bacarıq və vərdişlərinin olması
vacib şərtlərdən sayılır. Ömründə mal-qara
saxlamamış ailəyə necə şəxsi təsərrüfatını
yaratmaq üçün yardım edilə bilər?
“Özünüdəstək” üçün ailə seçənlər mütləq ailənin
hansı sahədə əmək fəaliyyətinə başlamasına özü
qərar verməsi amilinə diqqət yetirməlidirlər.
Əksər halda iş qurmaq üçün verilən birdəfəlik
yardım əmək fəaliyyəti prosesində ailənin
meydana çıxan ehtiyaclarını ödəmək üçün
yetərli olmur. Məsələn əgər ailə verilən pulla
inək və yem alarsa, inəyin saxlanması üçün tövlə
və yemin digər hissəsi ailənin töhfəsi sayıla
bilər. Əgər bu cür töhfə olmazsa, alınan
yardımın heç bir əhəmiyyəti olmur. Əmək
fəaliyyətiniin növünü seçən zaman bu amilə də
diqqət yetirmək lazımdır.

Yardım alanın güvənilə bilən (etibarlı) olması
Verilən yardımın təyinatı üzrə xərclənməsi
baxımından yardımalanın etibarlı olması

Yardım alanın verilən pulu təyinatı üzrə
xərcləyəcəyinə olan inam çox mühüm amildir.
Ailəni qiymətləndirən zaman onun yaşadığı
ərazidəki davranışı mütləq nəzərə alınmalıdır.
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Müəyyən bir müddətdə bir ərazidə davamlı Bu meyar özündən əvvəlki meyarla birbaşa
yaşaması
bağlıdır. Əgər ailə bir yaşayış məntəqəsinə
yenicə yerləşibsə, ailə haqqında çox az məlumat
varsa, bu halda yardım alan həmin ailənin özünü
necə aparacağını proqnozlaşdırmaq çox çətindir.
Bir ərazidə nə qədər yaşaması müddətini
ərazinin özəlliyinə uyğun təyin etmək lazımdır.
Təbii ki, bu müddət bir ildən az olmamalıdır.
Kredit borcunun olması
Əgər ailənin nisbətən böyük məbləğdə
ödənilməmiş krediti varsa, onda verilən vəsaitin
təyinatına uyğun xərclənməməsi riski yaranır.
Bundan başqa, ailənin götürdüyü kredit
məbləğinin həcmi verilən yardıma bərabər və ya
ondan çoxdursa, bu halda onun bu proqrama
cəlb edilməsi mənasizdır. Kreditin icazə verilən
məbləği ərazinin sosial-iqtisadi özəlliyindən asılı
olaraq təyin edilə bilər.
3.2 Yardım alanların seçilməsində bələdiyyyələrin və yerli icmaların təmsil olunması
Cədvəl 5-dən göründüyü kimi, “Özünədəstək” çərçivəsində yardım alanaların seçilməsi
üçün tətbiq olunan meyarlardan bəziləri rəsmi (məsələn, uşaqların sayı, gəlirlərin səviyyyəsi),
bəziləri isə qeyri-rəsmidir (məsələn, ailəyə inam, gizli gəlirlərin olması). Bu halda qeyri-rəsmi
meyarların tətbiq olunması ilə bağlı problemi necə aradan qaldırmaq olar? Bu texnologiyanın
tətbiqi zamanı qoyulan sualın bir cavabı var: Seçilən ailələrin həmin meyarlara uyğunluğu ancaq
yerli ictimaiyyət arasında hörməti olan adamlardan təşkil olunmuş ictimai şuralar (kənd ziyalıları,
özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının nümayəndələri və sair) vasitəsilə müəyyən oluna
bilər. Ç ünki rayon yerlərində hamı bir-birini yaxşı tanıyır, kimin hansı pulla yaşadığını gözəl bilir.
Bundan əlavə, ailənin məşğul olacağı əmək fəaliyyətinin nə qədər reallığa uyğun olub-olmamasına
ən düzgün cavabı ictimai şura üzvləri cavab verə bilərlər.
Bu mənada yerli icmaların seçim proseində iştirakı bu texnologiyanın həyata keçirilməsi
zamanı onun nəticəsinə birbaşa təsir göstərən mühüm element hesab edilir.
3.3 Yardımın məqsədli xarakteri
Bu texnologiyanın təbiqi zamanı ailəyə verilən vəsait məqsədli xarakter daşıyır. Vəsait
ailəyə ona görə verilir ki, ailə bu vəsaitdən şəxsi təsərrüfatının inkişafı və ya məhsul və xidmət
istehsalı və yaxud da ailənin işsiz üzvünün işə düzəlməsinə mane olan baryeri aradan qaldırmaq
üçün istifadə etsin. Yardımı almaq üçün müraciət edən ailə xüsusi fəaliyyət planı hazırlayır. Həmin
planda ailənin hansı əmək fəaliyyəti ilə məşğul olacağı, hansı əmlakı əldə edəcəyi, hansı töhfəni
verəcəyi aydın göstərilir. Əgər ailə seçilərsə, vəsait məhz təklif olunan fəaliyyətin həyata
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keçirilməsi üçün verilir. Bununla da yardımla gözlənilən nəticəyə aparan fəaliyyətlə yardım
arasında dəqiq məntiqi əlaqə təmin edilir.

3.4 Yardımın məbləğinin diferensiallaĢdırılması
Yardımın məbləği konkret vəziyyətdən asılı olaraq dəyişir və ailənin individual ehtiyaclarını
əks etdirən fəaliyyət planından asılıdır. Bu ehtiyaclar eyni zamanda, ailənin imkanlarından da
asılıdır. Ola bilər ki, bir ailəyə məxsus tövlə iribuynuzlu mal-qaranin, digərinə məxsus tövlə isə
keçi-qoyun saxlanması üçün münasib olsun. Ancaq məbləğin prosesi həyata keçirən orqan
tərəfindən təyin olunmuş yuxarı həddinin müəyyənləşdirildiyini də unutmaq olmaz.
3.5 Nəzarət edən orqanla vəsaiti alan arasında öhdəliklərin bölüĢdürülməsi

Vəsaiti alan ailə üzərinə müəyyən öhdəliklər götürür. Bu, birinci növbədə, ailə fəaliyyət
planının həyata keçirilməsidir. Həmçinin ailə planın icrası ilə bağlı mütəmadi hesabat verməli,
planın icrasında dəyişikliyə ehtiyac yaranarsa, bu barədə nəzarətedici orqanı məlumatlandırıb, icazə
almalı, əgər əmlaka ziyan dəyərsə və ya məhv olarsa, onu sənədlərlə rəsmiləşdirməli, sosial işçilərə
fəaliyyət planının icrasınının monitorinqini aparmağa şərait yaratmalıdır. Bütün bunlar sosial
yardımı alanla vəsaiti verən orqan arasında bağlanmış sosial müqavilədə əksini tapmalıdır.
Öhdəliklərin pozulması halında ailəyə müqavilədə nəzərdə tutulmuş sanksiyalar tətbiq olunmalı,
verilən vəsait geri alınmalıdır. Ən əsası ailə müəyyən bir müddətdə təkrar sosial yardımdan
faydalanmaq hüququndan məhrum edilməlidir.
3.6 Sosial yardımın birdəfəlik olması
Bu texnologiya çərçivəsində verilən sosial yardım birdəfəlik olur. Bu texnologiya heç kəsin
“övladlığa götürülməsini” nəzərdə tutmur. Ailə belə yardımı yalnız bir dəfə ala bilər və ya ən yaxşı
halda bir neçə ildə bir dəfə ala bilər. Başqa variantlar bu texnologiyanın mahiyyətinə zidd olardı.
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4. “ÖZÜNƏDƏSTƏK” TEXNOLOGĠYASININ TƏTBĠQĠ MƏRHƏLƏLƏRĠ

“Özünədəstək” texnologiyası sosial yardımın ənənəvi metodlarından fərqli olaraq, yardım
göstərilməsi prosesinə deyil, uzunmüddətli və dayanıqlı nəticəyə - ailənin əmək gəlirləri ilə əhatə
olunmasının təmin edilməsinə yönəlib. “Özünədəstək” texnologiyasının imkanlarından
bəhrələnmək üçün ailənin əmək qabiliyyətli nümayəndəsi ailə adından Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin yerli şöbələrinə ərizə ilə müraciət etməlidir.
Birinci mərhələ - Məsləhət
Sosial müfəttiş aztəminatlı ailəyə məsləhət verir, “Özünədəstəy”in mahiyyətini izah edir və
hansı sənədlərin hazırlanmalı olduğunu söyləyir.
İkinci mərhələ - Sənədlərin təqdimi
Ərizəçi yaşadığı ərazi üzrə Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinə sosial yardımın alınması
üçün lazım olan sənədlərlə müraciət etməlidir. Bura daxildir: Ərizəçinin şəxsiyyət vəsiqəsi, ailə
tərkibi haqqında arayış, ailə üzvlərinin gəlirləri haqqında arayış, seçilmiş istiqamət üzrə
“Özünədəstəy”ə qoşulmaq üçün “Ailənin fəaliyyət planı” və sair. Bu texnologiyaya qoşulanlar
ünvanlı sosial yardım alanlar arasından seçildiyindən sadalanan sənədlər içərisindən yalnız “Ailənin
fəaliyyət planını”nı təqdim etməlidirlər, digər sənədlər və məlumatlar mövcud sistemdə var.
Üçü ncü mərhələ - “Ailə fəaliyyət planı”nın tətbiq olunan texnologiyaya uyğunluğunun
yoxlanılması
Sosial müfəttiş “Ailə fəaliyyət planı”nın uyğunluğunu yoxlayır. Bu planının tərtibində sosial
müfəttiş müraciətçiyə kömək edə bilər. “Ailənin fəaliyyət planı” çox sadədir. Burada “Ailənin
fəaliyyət planı”nın qısa icmalı, tələb olunan birdəfəlik sosial yardımın məqsədi və məbləği (nə əldə
etməyi planlaşdırırsınız, sayı, tələb olunan məbləğ), malların istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi
üçün əldə edilmiş əmlakın istifadəsi barədə məlumat (əmlak, istifadə qaydası), ailə üzvlərinin
ailənin fəaliyyət planının həyata keçirilməsində rolu (ailənin fəaliyyət planının həyata
keçirilməsində iştirak edəcək ailə üzvlərini və onların məşğul olacağı sahə), Əmlakın istifadəsi üçün
ailə resurslarının mövcud olması (mal-qara və ev quşları üçün tövlə, yem, inventar, əmək alətləri,
torpaq sahəsi, zəruri bilik və təcrübə) və gözlənilən nəticə (dörd hesabat dövrü üzrə) qrafalarının
doldurulması tələb olunur.
Əgər sosial müfəttişdə yazılanlara şübhə yaranarsa, o, ailənin yaşayış yerinə gedib,
maddi-məişət yoxlaması keçirə bilər.
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Dördü ncü mərhələ - Komissiya tərəfindən birdəfəlik yardımın ayrılması və ya bundan imtina
olunması barədə qərarın qəbulu
Sosial Müdafiə Mərkəzlərində ünvanlı sosial yardımın verilməsinə baxılması üçün
yaradılmış komissiya ailənin fəaliyyət planına və digər sənədlərə baxaraq qərar verir. Azərbaycanda
bu sahədə mövcud qanunvericilik olmadığından müddət barədə danışmaq tezdir. Ancaq hər halda
bu müddət maksimum 30 gün olmalıdır. Komissiya aşağıdakı kriteriyalar əsasında qərar çıxarır:
1. Ailənin real ehtiyaclılığı və gizli gəlirlərinin olmaması;
2. Ailənin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğu;
3. Ayrılan vəsaiti ailənin təyinatı üzrə xərcləyəcəyinə inam, ailəyə etibar;
4. “Ailə fəaliyyət planı”nın reallığa uyğunluğu.
Əgər komissiya birdəfəlik sosial vəsaiti ayırmaqdan imtina qərarı çıxararsa, mütləq
müraciətçiyə bu barədə məktub göndərilməlidir. İmtina əsaslandırılmalıdır.
Beşinci mərhələ - “Ailə fəaliyyət planı”nın icrasına hazırlıq
Komissiya iclasının protokolu əsasında ailə ilə sosial müqavilə bağlanılır. Sosial müqavilədə
müqavilənin predmeti, tərəflərin hüquq və öhdəlikləri, “Ailəni təmsil edən şəxs”ə verilən
“birdəfəlik sosial yardım”ın məbləği, birdəfəlik sosial yardımın təyin olunmasından imtina halları,
qarşısıalınmaz maneələr (fors–major), tərəflərin məsuliyyəti, müqavilənin müddəti, mübahisələrin
həll olunması qaydaları və digər şərtlər əks olunur. Mqavilə bağlandıqdan sonra nəzərdə tutulan
müddətdə birdəfəlik sosial yardım məbləği ailəni təmsil edən şəxsin hesabına ödənilir.
Beşinci mərhələ - “Ailə fəaliyyət planı”nın icrasına nəzarət
Sosial müfəttiş aztəminatlı ailə tərəfindən müqavilənin icrasına nəzarəti həyata keçirir. İldə 4 dəfə
hesabatın verilməsini təmin edir. Əgər müqavilənin şərtlərinə əməl edilməzsə, əməkdaşlıq
dayandırılır və məbləğin geri qaytarılması təmin olunur.
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5. “Özünədəstək” layihəsinin monitorinqi
(Bakının Nizami və Xaçmaz rayonlarının timsalında)
5.1 Sorğu anketinin tərtibi prinsipləri
Azərbaycanda 2010-ci ildə Tovuz rayonunun cəbhəyanı Vahidli kəndində sınaq işlərinə
başlanılan “Özünədəstək” ötən müddətdə Masallı, Xaçmaz, İsmayıllı, Ağstafa, Qazax, Tovuz,
Daşkəsən, Ağcabədi, Ağdam, Fizuli, Beyləqan, Bakının Nizami rayonlarında, Sumqayıt şəhərində
icra olunub. İndiyədək bu proqrama 13 rayondan 271 ailə cəlb olunub.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin icra etdiyi aztəminatlı vətəndaşlar
tərəfindən maraqla qarşılanan "Özünədəstək" proqramı mütərəqqi dünya təcrübəsi əsasında
hazırlanıb və hazırda bir sıra ölkələrdə (Braziliya, Meksika, Rusiya, ABŞ və s.) də analoji
proqramlar tətbiq olunur.
“Özünədəstək” texnologiyası uşağı olan aztəminatlı ailələrin əmək fəaliyyətinə aktiv cəlbi
yolu ilə onların həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə həyata keçirilir. Təxmini
hesablamalara görə, proqram fəaliyyətə başlayandan 300 min manat vəsait xərclənib.
Proqramın “Özünədəstək” texnologiyasının prinsiplərinə uyğunluğunu, səmərəliliyini,
aztəminatlı ailələrin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırması vəziyyətini və sosial müfəttişlərin işinin
səmərərliliyini qiymətləndirmək üçün Xaçmazda və Nizami rayonunda proqramla əhatə olunan 51
ailədən 49-u arasında sorğu keçirilib, yerində müşahidə, monitorinq işləri aparılıb. 2 ailə aldığı
vəsaiti təyinatı üzrə xərcləmədiyindən proqaramdan kənarlaşdırılıb və vəsaitin geri qaytarılması
təmin edilib. Bütövlükdə Xaçmazın 22 kəndindən sorğuya cəlb olunan 30 ailə arasında 2 ailənin
inəyi qızdırma xəstəliyindən, 1 ailənin inəyi zəhərlənmədən tələf olub, 1 ailənin isə aldığı inək qısır
çıxıb.
Xaçmaz rayonunda sorğuya cəlb olunmuĢ aztəminatlı ailələrin yaĢadığı kəndlərin
siyahısı:
1. Yergüc
2. Ləman
3. Padar
4. Ağtala
5. Çarxı
6. Qaracikzeyid
7. Qədmalı Qışlaq
8. Bostançı
9. Dədəli
10. Şollar
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11. Qusarçay
12. Sayad
13. Xaspoladoba
14. Şərifoba
15. Krasnı-Xutor
16. Yeni Həyat
17. Niyazoba
18. Qarabağlı
19. Həcəlibəy
20. Əbilyataq
21. Köhnə Xaçmaz
22. Xudat şəhəri
Sorğu anketi (Əlavə1) 4 hissədən ibarətdir. “Ümumi hissə” adlandırılan birinci hissədə
(Hazırki yaşayış məntəqəsində neçə il yaşaması, ev təsərrüfatına daxil olan ailə üzvlərinin sayı
(onlardan, uşaqlar (18 yaşınadək), əmək qabiliyyətlilər, pensiyaçılar, əlillər (onlardan, uşaq (18
yaşınadək), 18-pensiya yaşınadək, pensiya yaşında olan) və neçə il ünvanlı dövlət sosial yardımı
alması və sair) və “Seçimin qiymətləndirilməsi” adlı ikinci hissədə məlumat xarakterli suallarla
yanaşı əsasən (ailənin “Özünədəstək” proqramına qoşulmazdan əvvəl rəsmi aylıq gəlirləri (pul və
natural formada), proqrama qoşulmazdan əvvəl qeyri-rəsmi gəlirlərinin mövcudluğu vəziyyəti,
ailədə hazırda məşğul olduğu işlə bağlı əmək vərdişli insanların olması, ailənin ödənilməmiş kredit
öhdəliyinin və ya borcunun olub-olmaması, proqrama könüllü və ya məcburi qoşulması, proqram
çərçivəsində iş yerinin qurulmasına maddi və ya natural formada töhfə verib-verməməsi və sair)
aztəminatlı ailələrin seçim meyarlarına uyğunluq dərəcəsini öyrənmək məqsədilə suallar qoyulub.
Anketin üçüncü

hissəsi “Özünədəstək Proqramından faydalanma səviyyəsinin

qiymətləndirilməsi” adlanır. Bu hissədə qoyulan suallarda məqsəd ailənin həyat keyfiyyətini
qiymətlənirməkdir (yoxsulluqdan çıxıb-çıxmaması araşdırılır, əgər çıxıbsa, onun səviyyəsi
dəyərləndirilir). Nəhayət, sorğu anketinin sonuncu, dördüncü hissəsi “Əhalinin Sosial Müdafiə
Mərkəzlərinin iĢinin qiymətləndirilməsi” adlanır. Adından da göründüyü kimi məqsəd
“Özünədəstək”

proqramına

qoşulanlarla

sosial

müfəttişlər

arasında

olan

əməkdaşlığın,

yardımlaşmanın vəziyyətini, eyni zamanda, Sosial Müdafə Mərkəzlərinin aztəminatlı ailə ilə
bağlanan müqavilədə üzərinə götürdükləri öhdəliklərə nə dərəcədə əməl etməsini qiymətləndirmək
olub.
5.2 Sorğunun nəticələri
“Özünədəstək” Proqramına cəlb olunacaq aztəminatlı ailələrdə ailə üzvlərinin sayının çox
olması, eyni zamanda həddi-buluğa çatmamış uşaqların mövcudluğu əsas şərtlərdən biridir. Bu
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texnologiyada həddi-büluğa çatmamış uşaqların mövcudluğu ailənin ehtiyac dərəcəsini yüksəldən
ümumi faktor kimi nəzərə alınır. Bu seçim meyarına nə dərəcədə əməl olunduğunu aşağıdakı
cədvəldən və piroqdan görmək olar.

Cavablar
2 nəfər
3 nəfər
4 nəfər
5 nəfər
6 nəfər
7 nəfər
9 nəfər

Ev təsərrüfatına daxil olan ailə üzvlərinizin sayı:
Ailələr
Faizlə
1
2
18
16
6
3
3

2.0
4.1
36.7
32.7
12.2
6.1
6.1

Belə ki, sorğunun nəticələrinə əsasən, respondentlərin əksəriyyətinin (36.7%) ailə üzvlərinin
sayı 4 nəfərdən, 32.7% - nin - 5 nəfərdən, 12.2% -nin 6 nəfərdən, 6.1% - nin 7 nəfərdən, 6.1% -nin
9 nəfərdən, 4.1 % -nin 3 nəfərdən və nəyahət, respondentlərin cəmi 2 % -in ailə üzvlərinin sayı isə 2
nəfərdən ibarətdir.
Proqrama cəlb olunmuĢ ailənin həmin ərazidə yaĢadığı müddət
Cavablar
Ailələr
Faizlə
1-3 il
2
4.0
3-5 il
4
8.2
5 ildən çox
43
87.8
Cədvəldən göründüyü kimi, sorğuya cəlb olunmuş ailələrin 43-ü (87.8) həmin ərazidə 5
ildən çoxdur ki, yaşayır. Ailələrin 8.2%-i 3-5 il aralığında həmin məntəqədə yaşayanlardır. Yalnız
4% 3 ilə yaxıdır ki, indiki yaşayış yerində məskunlaşıb.
Aşağıdakı piroqdan isə aztəminatlı ailələrdə olan uşaqların sayını izləmək mümükündür.
Sorğunun nəticələri göstərdi ki, sorğuda iştirak etmiş şəxslərin əksəriyyətinin (42.9 %) ailəsində 18
yaşadək uşaqların sayı 2 nəfər, 28.6 %-də 3 nəfər, 20.4 %-də 1 nəfər, 6.1 %-də 4 nəfər, yalnız 2
%-də isə 18 yaşadək uşaqların sayı 5 nəfərdir.
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Bu texnologiyaya cəlb olunmuş ailələrdə əmək qabiliyyətli üzvlərin olması təməl şərtdir.
Sorğunun nəticələrindən göründüyü kimi bu şərtə əməl olunub. Belə ki, əmək qabiliyyətlilərin sayı
ailələrin 10-da 1 nəfər, 28-də 2 nəfər, 9-da 3 nəfər, 2-də isə 4 nəfər olub. Bu da müvafiq olaraq faiz
ifadəsində 20.4%, 57.1%, 18.4% və 4.1%-dir.

Cavablar
1 nəfər
2 nəfər
3 nəfər
4 nəfər
Əmək qabiliyyətlilər olan ailə
sayı (cəmi)

Əmək qabiliyyətlilər
Sorğuya cəlb
olunmuĢ ailələr
10
28
9
2
49

Faizlə
20.4
57.1
18.4
4.1

Pensiyaçılara gəlincə, 49 ailədən cəmi 8-də, cəmi ailələrin 16.3%-də pensiya yaşlı ailə üzvü
olub. 6 ailədə (75%) onların sayı 1 nəfər 2 ailədə isə 2 nəfər olub.

Cavablar
1 nəfər
2 nəfər
Pensiyaçı olan ailə sayı (cəmi)

Pensiyaçılar
Sorğuya cəlb
olunmuĢ ailələr
6
2
8

Faizlə
75.0
25.0
100.0

Sorğunun nəticələri göstərib ki, 49 ailədən 9- da (hər birində 1 nəfər olmaqla), fazilə ifadədə 18.4
faziində əlil var.
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Cavablar
1 nəfər

Əlillər
Sorğuya cəlb olunmuĢ
ailələr
9
9 ailənin hər birində 1 nəfər əlil var

Faizlə
100.0

Sorğunun digər bir maraqlı məqamı “Özünədəstək” Proqramına cəlb olunmuş ailələrin neçə
il ünvanlı sosial yardım alması ilə bağlıdır.

1 il
2 il
3 il
4 il
5 il
6 il

Neçə il Ünvanlı dövlət sosial yardımı (ÜSY) almısınız?
Sorğuya cəlb olunmuĢ
Cavablar
ailələr
16
17
9
4
2
1

Faizlə
32.7
34.7
18.4
8.2
4.1
2.0

Sorğunun nəticələrinə görə, birdəfəlik sosial yardıma cəlb olunmuş ailələrin 17 nəfəri
(34.7%) 2 il, 16 nəfəri isə (32.7) 2 il ünvanlı sosial yardım alanlardır. Ü st-üstə götürəndə bu 2 qrup
sorğuya cəlb olunmuş ailələrin 67.4%-ni təşkil edir. Respondentlər arasında 5 il, 6 il ünvanlı sosial
yardımdan faydalanlar olub. Düzdür, bu ailələr elə də yüksək xüsusi çəkiyə malik deyil. Onlar
müvafiq olaraq sorğuya cəlb olunanların 4.1%-ni və 2.0%-ni təşkil edirlər. Respondentlərdən 9 ailə
(18.4) 3 il, 4 ailə (8.2%) 4 il ünvanlı sosial yardım alıblar.
Sonuncu dəfə aldığınız ÜSY-nin aylıq məbləği neçə manat olub?
Sorğuya cəlb olunmuĢ
Cavablar
ailələr
Faizlə
40 manat
1
60 manat
1
70 manat
1
74 manat
1
80 manat
4
81 manat
1
82 manat
1
84 manat
1
85 manat
1
90 manat
3
91 manat
1
95 manat
3
100 manat
13
102 manat
2
107 manat
1
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2.0
2.0
2.0
2.0
7.8
2.0
2.0
2.0
2.0
5.9
2.0
5.9
25.5
3.9
2.0

110 manat
120 manat
125 manat
126 manat
140 manat
160 manat

2
8
1
3
1
1

3.9
15.7
2.0
5.9
2.0
2.0

Sorğu respondentlərinin əksəriyyətinin (25.5%) sonuncu dəfə aldıqları ünvanlı dövlət sosial
yardımının məbləği 100 AZN, 15.7% - in 120 AZN, 7.8% - in 80 AZN, 5.9% - in 90 AZN, 5.9% in 95 AZN, 5.9% -in 126 AZN, 3.9% - in 102 AZN olub.
Sorğuya cəlb olunan ailələrin 3.9%-i 120 AZN, yerdə qalan respondentlərinsə (26%) hər biri
2% olmaqla sonuncu dəfə aldıqları sosial yardım məbləği 160 AZN, 140 AZN, 125 AZN, 107
AZN, 91 AZN, 85 AZN, 84 AZN, 82 AZN, 81 AZN, 74 AZN, 70 AZN, 60 AZN və 40 AZN olub.
Başqa şəkildə ifadə etsək, 40-100 manat alanların xüsusi çəkisi 61.2%, 101-160 manat
alanalrın xüsusi çəkisi isə 38.8% olub. Bu da əksəriyyətin 100 manata qədər aylıq ünvanı sosial
yardımdan bəhrələndiyini göstərir.
“Özünədəstək” Proqramına qoĢulmazdan əvvəl rəsmi aylıq gəlirləriniz olub
(ÜSY istisna olmaqla)?
Sorğuya cəlb olunmuĢ
Cavablar
ailələr
Faizlə
Pul formasinda
21
42.9
Natural formada
4
8.2
Olmayıb
24
49.0
Çox maraqlıdır ki, sorğuda iştirak edənlərin 49%-nin (24 nəfər) “Özünədəstək” Proqramına
qoşulmazdan əvvəl rəsmi aylıq gəlirləri (ÜSY istisna olmaqla) olmayıb. Sorğuya cəlb olunan
aztəminatlı ailələrin 42.9 %-nin pul gəlirləri, 8.2% -nin isə natural formada gəlirləri olub.
“Özünədəstək” Proqramına qoĢulmazdan əvvəl rəsmi aylıq gəlirləriniz nə qədər olub
(ÜSY istisna olmaqla)?
Sorğuya cəlb olunmuĢ
Cavablar
ailələr
Faizlə
50 manat
4
19.1
50-100 manat
5
23.8
100-200 manat
5
23.8
200-400 manat
7
33.3
Sorğuya cəlb olunmuş ailələrdən yalnız 21-nin “Özünədəstək” Proqramına qoşulmazdan
əvvəl rəsmi aylıq pul gəlirləri mövcud olub. 4 ailənin (19.1%) gəliri 50 manat olub, 5 (23.8%)
ailənin gəliri 50-100 manat, elə bir o qədərinki də 100-200 manat aralığında olub. 4 ailənin (33.3%)
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gəliri isə daha çox 200-400 manat aralığında olub.
Bu Proqrama qoĢulmazdan əvvəl qeyri-rəsmi gəlirləriniz olub?
Sorğuya cəlb olunmuĢ
Cavablar
ailələr
Faizlə
Bəli, ancaq çox az olub
39
Bəli, əhəmiyyətli dərəcədə çox olub
2
Xeyr, olmayıb
8

79.6
4.1
16.3

“Bu Proqrama qoşulmazdan əvvəl qeyri-rəsmi gəlirləriniz olubmu” sualına isə
respondentlərin 79.6%-i, “Bəli, ancaq çox az olub” cavabını, 4.1%-i isə “Bəli, əhəmiyyətli dərəcədə
çox olub” cavabını veriblər. Yerdə qalan 8 nəfərin, başqa sözlə desək, 16.3%-in isə qeyri-rəsmi
gəlirləri olmayıb. Bu suala verilən cavablar respondentlərin səmimi olduqlarını, hətta qeyri-rəsmi
gəlirlərini gizlətmədiklərini göstərir. Bu bir reallıqdır ki, sorğuya cəlb olunanların 59.2%-i kənd
təsərrüfatı ilə məşğul olan, kənd yerlərində yaşayan ailələrin nümayəndələridir. Kənd yerlərində isə
gizli gəlirlərin səviyyəsinin yüksək olması danılmaz faktdır.
Bu proqrama qoĢulmazdan əvvəl qeyri-rəsmi gəlirləriniz nə qədər olub?
Sorğuya cəlb olunmuĢ
Cavablar
ailələr
Faizlə
50-100
2
100-200
5
200-300
1
300-500
2

20.0
50.0
10.0
20.0

Rəyi soruşulan ailələrin 83.7%-i (41 nəfər) Proqrama cəlb edilməzdən əvvəl qeyri-rəsmi
gəlirlərinin olduğunu bildirsələr də, onlardan yalnız 24.4%-i (10 nəfər) gəlirlərini göstərməyə
razılıq verib. Belə ki, 2 nəfərin (20.0%) aylıq qeyri-rəsmi gəliri 50-100 manat arası, 5 nəfərin
(50.0%) 100-211 manat arası, 1 nəfərin (10.0%) 200-300 manat arası, 2 nəfərin isə (20.0%)
300-500 manat arası olub.

Cavablar
Olub
Olmayıb

Proqramdan əvvəl ailənizdə hazırda məĢğul olduğunuz iĢlə
bağlı əmək vərdiĢli insanlar olub?
Sorğuya cəlb olunmuĢ
ailələr
Faizlə
48
1

98.0
2.0

“Özünədəstəy”in seçim meyarlarına uyğun olaraq ailədə hazırda məşğul olduqları işlə bağlı
əmək vərdişli insanların olması vəziyyətini qiymətləndirmək üçün sorğuya “Proqramdan əvvəl
ailənizdə hazırda məşğul olduğunuz işlə bağlı əmək vərdişli insanlar neçə nəfər olub” sualına
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respondentlərin 98%-i, yəni 48 adam təsdiq cavabı verib. Yalnız bir nəfər belə bir vərdişinin
olmamasını deyib.
Ailənizdə hazırda məĢğul olduğunuz iĢlə bağlı əmək vərdiĢli ailə üzvlərinin
sayı neçə nəfər olub
Cavablar
Sorğuya cəlb olunmuĢ ailələr
Faizlə
1 nəfər
17
35.4
2 nəfər
27
56.3
3 nəfər
4
8.3
Sorğuya 49 ailədən 48-də heç olmasa 1 nəfər əmək vərdişli ailə üzvü olub. 27 ailədə
(56.3%) əmək vərdişli insanların sayı 2 nəfər, 17 ailədə (35.4%) 2 nəfər, 4 ailədə isə (8.3%) 3 nəfər
olub.
Proqramdan əvvəl ödənilməmiĢ kredit öhdəliyiniz və ya borcunuz olub?
Sorğuya cəlb olunmuĢ
Cavablar
ailələr
Faizlə
Olub
2
4.1
Olmayib
47
95.9

Digər bir meyara əməl olunması vəziyyətini yoxlamaq üçün qoyulmuş “Proqramdan əvvəl
ödənilməmiş kredit öhdəliyiniz və ya borcunuz olub” sualına respondentlərin böyük əksəriyyəti
(95.9 %) kredit öhdəliyi və ya borcunun olmadığını, yalnız 4.1% (2 ailə) olduğunu deyib. Həmin
ailələrdən birinin kredit öhdəliyi 500 manat, digərininki isə 700 manat olub.
“Özünədəstək” Proqramı çərçivəsində yaradılmıĢ iĢ yeriniz hansı sahəyə
aiddir:
Sorğuya cəlb olunmuĢ
Cavablar
ailələr
Faizlə
Kənd təsərrüfatı
31
63.3
İstehsal
Xidmət

6
12

12.2
24.5

Sorğu respondentlərinin 63.3% -nin “Özünədəstək” Proqramı çərçivəsində yaradılmış iş yeri
kənd təsərrüfatı, 24.5% - nin istehsal və 12.2% - nin iş yeri isə xidmət sahəsinə aiddir.

“Özünədəstək” Proqramına könüllü qoĢulmusunuz?
Cavablar
Bəli

Sorğuya cəlb olunmuĢ ailələr
49
29

Faizlə
100.0

“Özünədəstək” Proqramına könüllü qoşulmusunuzmu” sualına isə respondentlərin hamısı
(100 %) “bəli” cavabı verib. Sorğuya cəlb olunan ailələrin hamısı proqrama 2012-ci ilin may ayında
qoşulublar.

Bəli
Xeyr

“Özünədəstək” Proqramı çərçivəsində yaradılmıĢ iĢ yeriniz yaĢayıĢ
məntəqənizdə yerləĢir?
Sorğuya cəlb olunmuĢ
Cavablar
ailələr
Faizlə
38
77.6
11
22.4
Sorğu

respondentlərinin

böyük

əksəriyyətinin

(77.6%)

“Özünədəstək”

Proqramı

çərçivəsində yaradılmış iş yeri respondentlərin yaşayış məntəqəsində, 22.4% - in iş yeri isə onların
yaşayış məntəqəsindən kənarda yerləşir. Bu da onunla bağlıdır ki, kənd yerlərində iş yerləri adətən,
aztəminatlı ailənin yaşadığı evdə yerləşir (mal-qara, qoyun-quzu və quşların saxlanılması və sair).
Nizami rayonunda isə məşğulluqla təmin olunan insanlar adətən, istehsal və ya xidmətlə
məşğul olduqlarından (bərbər, parket ustası, dərzi, çörək məmulatları sexi və sair) başqa yerlərdə
işləməyə məcburdurlar.
Proqrama qoĢulduqdan sonra ailənizin neçə üzvü əmək fəaliyyəti ilə təmin olunub?
Sorğuya cəlb olunmuĢ
Cavablar
ailələr
Faizlə
1 nəfər
20
40.8
2 nəfər
24
49.0
3 nəfər
4
8.2
4 nəfər
1
2.0
“Proqrama qoşulduqdan sonra 24 ailədən (49.0%) 2 nəfər, 20 ailədən (40.8%), 4 ailədən
(8.2%) 3 nəfər, 1 ailədən isə (2.0%) 4 nəfər işlə təmin olunub.
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Ailələr

1 (2.0%)

1(2.0%)

29 (59.2%)

8 (16.3%)

1(2.0%)

3(6.1%)

5(10.2%)

Sorğunun nəticələri göstərib ki, aztəminatlı ailələrə birdəfəlik ödənən ən yüksək məbləğ
1500 manat, ən aşağı məbləğ isə 1100 manat olub. Sorğuya cəlb olunmuş aztəminatlı ailələrdən
yalnız 1-i 1100 manat (2.0%), biri 1150 manat (2.0%), biri isə 1360 manat (2.0%) alıb. 1200 manat
alanlar 29 ailə (59.2%), 1300 manat alanlar 8 ailə (16.3%), 1400 manat alanlar 3 ailə (6.1%), 1500
alanlar isə 5 ailə (10.2%) olub.
Proqram çərçivəsində iĢ yerinizin qurulmasına maddi və ya natural formada töhfəniz olub?
Sorğuya cəlb
Cavablar
olunmuĢ ailələr
Faizlə
Pul formasında
8
16,3
Natural formada
28
57,1
Xeyr
13
26,5
Rəyi soruşulanların 28 nəfəri (57.1%) natural formada, 8 nəfəri (16.3%) pul formasında, 13
nəfəri isə (26.5%) ümumiyyətlə töhfə qoymayıb.
Aşağıdakı cədvəldə isə rəyi soruşulanlar aylar üzrə gəlirlərini göstəriblər. Gəlirlər
qruplaşdırılaraq təqdim olunur.
Ailələrin Proqrama qoşulduqları bir il ərzində aylar üzrə gəlirləri ilə aşağıdakı cədvəl
vasitəsi ilə tanış olmaq mümkündür:
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Cədvəldən göründüyü kimi, gəlirlər heç bir qanunauyğunluğa tabe olmayaraq kortəbii
şəkildə paylanılıb. Bu da “Özünədəstəy”ə qoşulanların əksər hallarda sabit gəlirlərinin olmamasının
təzahürüdür. Məsələn, ilk aylarda gəliri olmayanalar 24.5%, 20.4%, 18.4%

təşkil etsələr də,

gözləntilərin əksinə olaraq, sonrakı aylarda gəliri olmayan aztəminatlı ailələrin xüsusi çəkisi
yüksəlir: yeddinci ayda - 26.5, səkkizinci ayda – 36.7, doqquzuncu ayda -46.9%, onuncu ayda –
40.8% və sair

Olub
Olmayıb

Ötən ay pul çatıĢmazlığı üzündən ailənizin aĢağıdakı əsas ərzaq məhsulları ilə
təminatında çətinlik olubmu?
Sorğuya cəlb
Çörək
olunmuĢ ailələr
Faizlə
1
2.0
48
98.0
Ət

Sayı

Olub
Olmayıb

Faiz %
6
43

Yağ

Sayı

Olmayıb

12.2
87.8
Faiz %

49
Şəkər tozu, qənd

Sayı

Olub
Olmayıb

Faiz %
2
47
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100.0

4.1
95.9

Süd məhsulları

Sayı

Olmayıb

Faiz %
49

Sayı

Kartof
Olmayıb

100.0
Faiz %

49
Balıq

Sayı

Olub
Olmayıb

100.0
Faiz %

15
34

30.6
69.4

“Ötən ay pul çatışmazlığı üzündən ailənizin aşağıdakı əsas ərzaq məhsulları ilə təminatında
çətinlik olubmu” sualına maraqlı cavablar verilib. Sorğunun nəticələrinə görə, cörəklə bağlı 1
ailənin çörəklə (2.0%), 6 ailənin ətlə (12.2%), 2 ailənin şəkər tozu qəndlə (4.1%) bağlı olub. Yağla,
süd məhsullarıvə kartofla bağlı heç bir ailə çətinlik çəkməyib. Ən böyük problem isə balıqla bağlı
olub. Rəyi soruşulanların 30.6%-i (15 ailə) bu ərzaqla təmin olunmaq sahəsində çətinlik çəkib.

“Gəlirlərinizin hansı hissəsini ərzağa xərcləyirsiniz” sualına 67.3%-i “Üçdə ikisini” cavabını
verib. Rəyi soruşulan ailələrin 22.4% - i gəlirlərin təxminən yarısını, 4.1% - i isə yarıdan azını
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ərzağa xərcləyirlər. Ç ox təəssüf ki, gəlirlərinin hamısını ərzağa xərcləyən ailələr də var. Onlar
respondentlərin 6%-ni təşkil edir.
Ötən ay ailəniz ət məhsullarından hansı aralıqda istifadə edib?
Sorğuya cəlb olunmuĢ
Cavablar
ailələr
Həftədə 1 dəfə
12
Həftədə 2 dəfə
6
Həftədə 3 dəfə
3
İki həftədə bir dəfə və daha çox
23
Ayda 1 dəfə
5

Faizlə
24.5
12.2
6.1
46.9
10.2

“Ötən ay ailəniz ət məhsullarından hansı aralıqda istifadə edib” sualına rəyi soruşulanların
46.9%-i “İki həftədə bir dəfə və daha çox” cavabını verib. 24.5% “Həftədə 1 dəfə”, 12.2% “Həftədə
2 dəfə”, 10.2% “Ayda 1 dəfə”, 6.1% “Həftədə 3 dəfə” ət yeyə bilib.
Ötən ay ailə üzvləriniz aĢağıdakı məhsullardan hansı(lar)nı alıblar?
SeçilmiĢ
Cavablar

cavabların SeçilmiĢ

cavabların

ümumi

yekunda xüsusi çəkisi (faizlə)

sayı
48

43.2

Ətir və kosmetika vasitələri

14

12.6%

Dərman

41

36.9%

Qəzet, jurnal, kitab, kasset, disk

7

6.3%

Heç birindən

1

0.9%

Sabun, şampun, yuyucu toz, diş pastası

“Ötən ay ailə üzvləriniz aşağıdakı məhsullardan hansı(lar)nı alıblar” sualına cavabda
respondentlər 48 dəfə “Sabun, şampun, yuyucu toz, diş pastası”, 41 dəfə “Dərman”, 14 dəfə “Ətir
və kosmetika vasitələri”, 7 dəfə “Qəzet, jurnal, kitab, kasset, disk” qrafasını seçiblər.
Son 3 ayda ailənizin üzvləri aĢağıda adları çəkilən qeyri-ərzaq məhsullarından
hansı(lar)nı alıblar?
SeçilmiĢ

ümumi yekunda xüsusi çəkisi

Cavablar
SeçilmiĢ cavabların sayı
Ayaqqabı və üst geyimləri

(faizlə)
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39.8%

44

53.0%

(böyüklər üçün)
Ayaqqabı və üst geyimləri

cavabların
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(uşaqlar üçün)
Məişət texnikası

3

3.6%

Heç birindən

3

3.6%

“Son 3 ayda ailənizin üzvləri aşağıda adları çəkilən qeyri-ərzaq məhsullarından hansı(lar)nı
alıblar” sualına cavabda ən çox seçilən cavablar “Ayaqqabı və üst geyimləri (böyüklər üçün)” və
“Ayaqqabı və üst geyimləri (uşaqlar üçün)” olub: 33 və 44 dəfə. “Məişət texnikası” və “Heç biri”
cavabını seçənlərin sayı eyni olub: 3 dəfə.

Son 3 ayda ailənizin üzvləri aĢağıda adları çəkilən xidmətlərin hansı(lar)ndan istifadə
ediblər?
SeçilmiĢ cavabların ümumi
Cavablar

SeçilmiĢ

yekunda

cavabların sayı

(faizlə)

xüsusi

Gözəllik salonunun xidmətləri

17

25.0%

Məişət texnikasının təmiri

2

2.9%

Ev təmiri

5

7.4%

Tibbi xidmət

37

54.4%

Mədəni istirahət (kino, teatr, sərgi, muzey)

1

1.5%

Turist gəzintisi, sanatoriya

1

1.5%

Heç birindən

5

7.4%

çəkisi

Aztəminatlı ailələrin xidmərlərlə əhatə olunma vəziyyətini müəyyənləşdirmək üçün
respondentlərə “Son 3 ayda ailənizin üzvləri aşağıda adları çəkilən xidmətlərin hansı(lar)ndan
istifadə ediblər” sualı ünvanlanıb. Ən çox seçilən cavab “Tibbi xidmət” olub: 37 nəfət (75.5%).
Gözəllik salonlarının xidmətindən 17 ailə istifadə edib. 5 ailə evini, 2 ailə isə məişət texnikasını
təmir etdirib. 5 ailə “Heç biri” cavabını seçib. “Mədəni istirahət (kino, teatr, sərgi, muzey)” və
“Turist gəzintisi, sanatoriya” cavablarını isə 1 nəfər seçib.
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Rəyi soruşulan aztəminatlı ailələrin 69.4%-i hesab edir ki, əllərində olan vəsait ailə
üzvlərinizin ucuz paltar və ayaqqabılarla geyimlərini yeniləməsinə yetər, 30.6%-in fikrincə vəsait
yetərli deyil.

Xeyr

Vəsaitiniz banka əmanət qoymağa, bahalı əĢya almağa və ya istirahətə yetərlidirmi?
Sorğuya cəlb olunmuĢ
Cavablar
ailələr
Faizlə
49
100.0
“Vəsaitiniz banka əmanət qoymağa, bahalı əşya almağa və ya istirahətə yetərlidirmi” sualına

sorğuda iştirak etmiş şəxslərin hhamısı eyni cavabı verib: Xeyr

Bəli
Xeyr

Hərdən uĢaqlarınız üçün Ģirniyyat meyvə, oyuncaq almağa imkanınız varmı?
Sorğuya cəlb
Cavablar
olunmuĢ ailələr
Faizlə
48
98.0
1
2.0
“Hərdən uşaqlarınız üçün şirniyyat meyvə, oyuncaq almağa imkanınız varmı” sualına

sorğuya cəlb olunan ailələrin 98% “Bəli” cavabını verib. Respondentlərin cəmi 2%-nin isə belə bir
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imkanı yoxdur.
Son 12 ayda ailə üzvlərinizdən kimsə vəsait çatıĢmazlığına görə müalicədən və
ya vacib dərmanları almaqdan imtina edibmi?
Sorğuya cəlb
Cavablar
olunmuĢ ailələr
Faizlə
Bəli
32
65.3
Xeyr
15
30.6
Xəstələnən olmayıb
2
4.1
“Son 12 ayda ailə üzvlərinizdən kimsə vəsait çatışmazlığına görə müalicədən və ya vacib
dərmanları almaqdan imtina edibmi” sualına rəyi soruşulan aztəminatlı ailələrin 32-si (65.3%)
müsbət cavab verib. 15 ailə (30.6%) belə bir çətinlyi hiss etməyib. 2 ailədə isə xəstələnən qeydə
alınmadığından (4.1%) ümumiyyətlə, buna ehtiyac olmayıb.

Sorğuda iştirak edən respondentlərinin 83.7%-nin imkanı ancaq ən vacib şeyləri (ərzaq, uşaq
üçün paltar, dərman və sair) almağa, 14.3 % -nin imkanı zəruri ərzağa kifayət edir. Sorğu
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iştirakçılarının cəmi 2%-nin ailə üzvlərinə kifayət edəcək paltar və ayaqqabı almağa imkanı var.
YaĢadığınız ərazidə tanıdığınız ailələrlə müqayisədə öz maddi vəziyyətinizi
aĢğıdakılardan istifadə etməklə necə qiymətləndirərdiniz?
Sorğuya cəlb
Cavablar
olunmuĢ ailələr
Faizlə
9
18.4
Hamı kimi yaşayırıq
35
71.4
Orta səviyyədən bir az aşağı yaşayırıq
5
10.2
Orta səviyyədən çox aşağı yaşayırıq
“Yaşadığınız

ərazidə

tanıdığınız

ailələrlə

müqayisədə

öz

maddi

vəziyyətinizi

aşğıdakılardan istifadə etməklə necə qiymətləndirərdiniz” sualına cavab verən respondentlərin 35
nəfəri (71.4%) “Orta səviyyədən bir az aşağı yaşayırıq” cavabını, 9 nəfəri (18.4%) “Hamı kimi
yaşayırıq” cavabını, 5 nəfər isə (10.2%) “Orta səviyyədən çox aşağı yaşayırıq” cavabını seçiblər.
Özünədəstək Proqramını ailənizin yoxsulluqdan çıxması üçün faydalı hesab edirsiniz?
Sorğuya cəlb
Cavablar
olunmuĢ ailələr
Faizlə
40
81.6
Bəli, Qismən faydalı hesab edirəm
Bəli, bu Proqram sayəsində mənim ailəm yoxsulluqdan
8
16.3
çıxdı
1
2.1
Xeyr, faydalı hesab etmirəm
“Özünədəstək Proqramını ailənizin yoxsulluqdan çıxması üçün faydalı hesab edirsiniz”
sualını sorğuya cəlb edilənlərin yalnız 16.3%-i “Bəli, bu Proqram sayəsində mənim ailəm
yoxsulluqdan çıxdı” kimi cavablandırıblar. Respondentlərin mütləq əksəriyyəti, 81.6%-i proqramın
qismən faydalı olduğunu, 2.1%-i isə bu proqramı faydalı hesab etmədiklərini bildiriblər.
“Özünədəstək” Proqramının daha yaxĢı fəaliyyət göstərməsi üçün nələri təklif
edərdiniz?
Sorğuya cəlb

Cavablar

olunmuĢ ailələr

Faizlə

Birdəfəlik vəsaitin məbləğinin artırılmasını

34

41.5%

Proqrama qoşulduğum ilk 4 ayda ailəmizin ərzaq xərclərinin

6

7.3%

40

48.8%

ödənməsi üçün əlavə vəsaitin verilməsini
Proqram bitdikdən sonra məşğul olduğum işi böyütmək
üçün aşağı faizli mikro kreditlərin (5000 manata qədər) və
ya faizsiz qrantların verilməsini
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Proqramın bu şəkildə reallaşdırılmasını uğurlu hesab edirəm
Təklifim yoxdur

1

1.2%

1

1.2%

Respondentlərin “Özünədəstək” Proqramının daha yaxşı fəaliyyət göstərməsi üçün
verdikləri təkliflərə gəlincə, onların 48.8%-i proqram bitdikdən sonra məşğul olduqları işi
böyütmək üçün aşağı faizli mikrokreditlərin (5000 manata qədər) və ya faizsiz qrantların
verilməsini, 41.5%-i birdəfəlik vəsaitin məbləğinin artırılmasını, 7.3%-i proqrama qoşulduqları ilk
4 ayda ailələrinin ərzaq xərclərinin ödənməsi üçün əlavə vəsaitin verilməsini təklif edib,
respondentlərin 1.2%-i proqramın bu şəkildə reallaşdırılmasını uğurlu hesab etdiklərini, cəmi 1.2 %
- i isə heç bir təkliflərinin olmadıqlarını qeyd ediblər.

Özünədəstəklə bağlı Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzi tərəfindən doldurulması tələb
olunan sənədlərin, hesabatların sadələĢdirilməsinə, sayının azaldılmasına ehtiyac var?
Sorğuya cəlb
Cavablar
olunmuĢ ailələr
Faizlə
Bəli
9
18.4
Xeyr
40
81.6
Respondentlərin 81.6%-i “Özünədəstək”lə bağlı Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzi
tərəfindən doldurulması tələb olunan sənədlərin, hesabatların sadələşdirilməsinə, sayının
azaldılmasına ehtiyac olmadığını, 18.4%-i isə buna ehtiyac duyduğunu vurğulayıb.

Cavablar

Ġldə neçə dəfə hesabat verirsiniz?
Sorğuya cəlb
olunmuĢ ailələr

4 dəfə
Özləri gəlib yoxlayır
Hər ay zəng edib hesabat veririk
Hesabat vermirik

44
2
1
2

Faizlə
89.8
4.1
2.0
4.1

Sorğuya cəlb olunmuş aztəminatlı ailələrin 89.8%-i ildə 4 dəfə hesabat verdiklərini, 4.1%-i
ümumiyyətlə hesabat vermədiklərini, 2%-i isə hər ay zəng edib hesabat verdiklərini bildiriblər.
Respondentlərin cəmi 4.1%-i sualı “Özləri gəlib yoxlayır” deyə cavablandırıblar.
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Sizi “Özünədəstəy”ə cəlb edən Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzlərinin iĢini
aĢağıdakılardan istifadə etməklə necə qiymətləndirərdiniz?
Sorğuya cəlb
Cavablar
olunmuĢ ailələr
Faizlə
Sosial müfəttişlər suallarımı vaxtında
48
98.0
cavablandırıb, sənədlərin tərtibində və
yaranan problemlərin həllində lazımi kömək
göstərib, məsləhət veriblər.
Mərkəzin əməkdaşları suallara könülsüz
1
2.0
cavab verir, sənədlərin tərtibinə yardm etmir,
hesabat zamanı çoxlu təsdiqedici sənədlər
tələb edirlər
Respondentlərin 98%-i ünvanlı sosial yardım alan aztəminatlı ailələri “Özünədəstəyə” cəlb
edən əhalinin sosial müdafiə mərkəzlərinin işini “Sosial müfəttişlər suallarımı vaxtında
cavablandırıb, sənədlərin tərtibində və yaranan

problemlərin həllində lazımi kömək göstərir,

məsləhət veriblər” deyə cavablandırıb. Yalnız bir ailə “Mərkəzin əməkdaşları suallara könülsüz
cavab verir, sənədlərin tərtibinə yardm etmir, hesabat zamanı çoxlu təsdiqedici sənədlər tələb
edirlər” deyə narazılığını ifadə edib.
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6. Tapıntılar və onların əsaslandırılması
1. “Özünədəstək” birdəfəlik sosial yardım proqramının qanunvericilik əsaslarının
olmaması, prosesin nazirlikdaxili aktlarla tənzimlənməsi.
Tədqiqat prosesində ünvanlı dövlət sosial yardımını tənzimləyən qanunvericilik aktlarının
ekspertizası aparılıb. Azərbaycan Respublikasında aztəminatlı ailələrə “Özünədəstək”
birdəfəlik sosial yardımın verilməsi mexanizmini nəzərdə tutan ayrıca bir qanunvericlik aktı
və ya hansısa qanunvericilkdə bununla bağlı maddələr yoxdur. Hazırda “Özünədəstək”
prosesinin həyata keçirilməsi zamanı istifadə olunan formalar Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilib.
2. Proqrama cəlb edilənlərin seçim meyarlarına uyğunluğu
Sorğunun nəticələri göstərdi ki, “Özünədəstək” Proqramına cəlb edilmiş aztəminatlı ailələr
bu texnologiyanın meyar və prinsiplərinə uyğun seçilib. Ailədə əmək qabiliyyətli (100%),
hazırda məşğul olduqları sahə və peşə üzrə əmək vərdişli (98%) üzvlərin mövcudluğu,
ailədə uşaqların olması (100%), ailənin qeyri-rəsmi gəlirlərinin olmaması və ya aşağı
olması (95.9%), kredit öhdəliyinin və ya borcunun olmaması (95.9%) və könüllülülk (100%)
kimi meyarlara əməl olunub.
3. Proqrama qoĢulan ailələrin əldə etdikləri gəlirlərin əsas hissəsini ərzağa, digərini
xidmət və məhsullarla bağlı minimum ehtiyacların ödənilməsinə yönəltməsi
Sorğunun nəticələri göstərdi ki, “Özünədəstək”Proqramına qoşulanların gəlirləri o qədər
də yüksək olmayıb. Belə ailələrin 67.3%-i gəlirlərinin üçdə ikisini ərzağa xərcləyir ki, bu da
böyük rəqəmdir. Müqayisə üçün deyək ki, Avropanın əksər ailələrində bu tip ailələr yoxsul
sayılır. Rəyi soruşulan ailələrin 22.4% - i gəlirlərin təxminən yarısını, 4.1% - i isə yarıdan
azını ərzağa xərcləyirlər. Ç ox təəssüf ki, gəlirlərinin hamısını ərzağa xərcləyən ailələr də
var. Onlar respondentlərin 6%-ni təşkil edir.
Bir başqa - maddi vəziyyətinizi necə qiymətləndirərdiniz - suala cavabında sorğuda iştirak
edən respondentlərin 83.7%-i ancaq ən vacib şeyləri (ərzaq, uşaq üçün paltar, dərman və
sair) almağa imkanımız çatır cavabını verib.
Sorğuya cəlb olunan ailələrin heç birinin əmanət qoymağa və ya istirahətə getməyə vəsaiti
yoxdur. “Ötən ay ailəniz ət məhsullarından hansı aralıqda istifadə edib” sualına rəyi
soruşulanların 46.9%-i “İki həftədə bir dəfə və daha çox” cavabını verib. 10.2% isə yalnız
ayda 1 dəfə ət yeyə bilib. Sorğuda iştirak edən respondentlərinin 83.7%-nin imkanı ancaq
ən vacib şeyləri (ərzaq, uşaq üçün paltar, dərman və sair) almağa çatır.
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4. Proqramdan faydalanan aztəminatlı ailələr qismən yoxsulluqdan çıxdıqlarını hesab
edirlər.
Bu nəticə əslində əvvəlki suallara cavabdan da dolayısı ilə məlum idi, gözlənilirdi.
“Yaşadığınız ərazidə tanıdığınız ailələrlə müqayisədə öz maddi vəziyyətinizi aşğıdakılardan
istifadə etməklə necə qiymətləndirərdiniz” sualına cavab verən respondentlərin 35 nəfəri
(71.4%) “Orta səviyyədən bir az aşağı yaşayırıq” cavabını, 9 nəfəri (18.4%) “Hamı kimi
yaşayırıq” cavabını, 5 nəfər isə (10.2%) “Orta səviyyədən çox aşağı yaşayırıq” cavabını
seçiblər.
“Özünədəstək Proqramını ailənizin yoxsulluqdan çıxması üçün faydalı hesab edirsiniz”
sualını sorğuya cəlb edilənlərin yalnız 16.3%-i “Bəli, bu Proqram sayəsində mənim ailəm
yoxsulluqdan çıxdı” kimi cavablandırıblar. Respondentlərin mütləq əksəriyyəti, 81.6%-i
proqramın qismən faydalı olduğunu, 2.1%-i isə bu proqramı faydalı hesab etmədiklərini
bildiriblər.
5. “Özünədəstəyə” çıxıĢ əldə etmiĢ aztəminatlı ailələrin ilk aylarda gəlirlərlə bağlı
probleminin yaĢanmaması, lakin ümumilikdə gəlirlərin planlaĢdırıla bilməyən,
qeyri-sabit olması.
İlkin olaraq gözlənilirdi ki, “Özünədəstək” Proqramına cəlb olunmuş aztəminatlı ailələrin
ilk aylarda gəlirləri az olacaq və ya olmayacaq. Bunu deməyə onların kənd təsərrüfatı ilə
məşğul olması, bu sahədə gəlir əldə etmək üçün uzun müddət lazım gəlməsi fikri əsas
verirdi. Lakin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bu texnologiyanı xidmət və
istehsal sahələrində tətbiq etməsi, eyni zamanda, kənd təsərrüfatında çalışanlara inəklərin
(əksər halda boğaz) sosial müfəttişlər tərəfindən alınıb verilməsi bu gözləntinin
doğrulmamasına səbəb olub.
Lakin sorğu göstərdi ki, belə ailələrin gəlirlərini planlaşdırmaq mümkün deyil. Onlar daha
çox təsadüfi faktorlardan asılıdır. Sorğu göstərdi ki, ilk aylarda gəliri olmayanalar 24.5%,
20.4%, 18.4% təşkil etsələr də gözləntilərin əksinə olaraq sonrakı aylarda gəliri olmayan
azyəminatlı ailələrin xüsusi çəkisi yüksəlir: Yeddinci ayda - 26.5, Səkkizinci ayda – 36.7,
doqquzuncu ayda -46.9%, onuncu ayda – 40.8% və sair
6. Aztəminatlı ailələrin sağlamlıqlarında problemin olması, gəlirlərini tibbi xidmətə
xərcləyənlərin çoxluq təĢkil etməsi.
Sorğu göstərdi ki, aztəminatlı ailələr gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsini sağlamlıqları ilə
bağlı xərclərə yönəldiblər. Rəyi soruşulan aztəminatlı ailələrin 32-sində (65.3%) ötən 1
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ildə ailə üzvlərindən kimsə vəsait çatışmazlığına görə müalicədən və ya vacib
dərmanları almaqdan imtina edib.Yalnız 2 ailədə xəstələnən qeydə alınmadığından
(4.1%) dərman və ya müalicəyə ehtiyac olmayıb. Bu, yoxsul ailələrdə sağlamlıqla bağlı
daha çox problemlərin olması haqda klassik fikri təsdiq edir.
Sorğu zamanı “Ötən ay ailə üzvləriniz aşağıdakı məhsullardan hansı(lar)nı alıblar”
sualına cavabda respondentlər 41 dəfə “Dərman” cavabını seçiblər. Müqayisə üçün
qeyd edim ki, bu sualın ən çox seçilən cavabı 48 dəfə qeyd olunan “Sabun, şampun,
yuyucu toz, diş pastası”dır. Yəni, ən vacib minimum ehtiyacdan doğan məhsullardır.
7. Ġlkin məbləğin artırılmasına, aztəminatlı ailələrin qrant və faizsiz kreditlərlə təkrar
əhatə olunmasına ehtiyacın yaranması.
Respondentlərin “Özünədəstək” Proqramının daha yaxşı fəaliyyət göstərməsi üçün
verdikləri təkliflər içərisində ən çox səsi 2 təklif yığıb: proqram bitdikdən sonra məşğul
olduqları işi böyütmək üçün aşağı faizli mikrokreditlərin (5000 manata qədər) və ya
faizsiz qrantların verilməsi (48.8%) və birdəfəlik vəsaitin məbləğinin artırılması
(41.5%).
8. Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzlərinin əməkdaĢlarının “Özünədəstək”
Proqramına qoĢulanlara münasibətdə öz vəzifələrinin öhdəsindən gəlməsi.
Sorğunun sonuncu bölməsi sosial müfəttişlərin işinin qiymətləndirilməsinə həsr olunub.
Respondentlərin 81.6%-i hazırda istifadə olunan sənədlərin sadələşdirilməsinə və
ixtisarına ehtiyac görmür. Söhbət “Özünədəstəy”ə qoşularkən tərtib olunan “Ailə
fəaliyyət planı”, “Sosial müqavilə”, “Ailə planının həyata keçirilməsi barəsində ailənin
hesabat forması” (müqaviləyə əlavə) və “Heyvanların, quşların və digər xidmətlərin
göstərilməsi üçün alınan əmək alətlərinin, ləvazimatların və s. malların alqı-satqısı
müqaviləsi”ndən gedir. Sənədlərin ekspert qrupumuz tərəfindən aparılana ekspertizası
göstərdi ki, doğrudan da, sənədlər kifayət qədər sadədir, hər bir kəs tərəfindən
doldurulması münasibdir, çətinlik yaratmır.
“Sosial müqavilə”də göstərilir ki, aztəminatlı ailə ildə 4 dəfə hesabat verməlidir.
Hesabatın verilməsi vəziyyətini öyrənmək üçün sorğu anketinə müvafiq sual salınmışdı.
Sorğuya cəlb olunmuş aztəminatlı ailələrin 89.8%-i ildə 4 dəfə hesabat verdiklərini,
4.1%-i ümumiyyətlə hesabat vermədiklərini, 2%-i isə hər ay zəng edib hesabat
verdiklərini bildiriblər. Respondentlərin cəmi 4.1%-i sualı “Özləri gəlib yoxlayır” deyə
cavablandırıblar.
Nəhayət, respondentlərin 98%-i ünvanlı sosial yardım alan aztəminatlı ailələri
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“Özünədəstəyə” cəlb edən Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzlərinin işini “Sosial
müfəttişlər suallarımı vaxtında cavablandırıb, sənədlərin tərtibində və yaranan
problemlərin həllində lazımi kömək göstərir, məsləhət veriblər” deyə cavablandırıb.
Yalnız bir ailə “Mərkəzin əməkdaşları suallara könülsüz cavab verir, sənədlərin
tərtibinə yardm etmir, hesabat zamanı çoxlu təsdiqedici sənədlər tələb edirlər” deyə
narazılığını ifadə edib.
9. Sorğuya cəlb olunanların yarıdan çoxunun kənd təsərrüfatı ilə məĢğul olması və bu
sahənin xidmət və istehsalla müqayisədə az gəlirli olması.
Ü mumiyyətlə, “Özünədəstək” mahiyyət etibarı ilə kənd təsərrüfatı yerlərində əhalinin
yoxsulluqdan çıxmasına hesablanmış bir texnologiyadır. Ancaq Azərbaycanda bu
texnologiyanın tətbiqinin monitorinqi göstərdi ki,proqramın istehsal və xidmət
sahələrində tətbiqi daha çox uğur gətirə, ailəni yoxsulluqdan daha tez çıxara
bilər.Ölkəmizdə torpaqların təxminən yarısının deradasiyaya uğraması, örüş və
biçənəklərin azlığı, qeyri-məhsuldar mal-qaranın cins mal-qaraya nisbətən çoxluğu,
cins mal-qaranıln bəslənməsi qaydalarına əməl olunmaması perspektivdə bu sahəni
səmərəsiz edir.
10. “Özünədəstək” Proqramı çərçivəsində kənd təsərrüfatı ilə məĢğul olan bəzi ailələrə
verilən heyvanların tələf olması
Monitorinq zamanı məlum olub ki, Xaçmaz rayonunda 3 ailədə (Turabov Cavid
Məmmədkərim oğlu, Xaçmaz rayonu Dədəli kəndi; Ağayev Tural , Xaçmaz rayonu
Qarabağlı kəndi; Fərzəliyev Pirqulu Ağahüseyn oğlu, Pirquluoba kəndi) inəklər
qızdırmadan və zəhərlənmədən tələf olub. Bu da inəklərin seçilməsi zamanı onların yerli
şəraitə uyğunluğunun nəzərə alınması və digər qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsini tələb
edir.

45

7. Təkliflər və onların əsaslandırılması
1. “Özünədəstək” birdəfəlik sosial yardım sisteminin hüquqi bazasının formalaĢdırılması
Bunun üçün ayrıca qanun və qaydalar qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Hazırda ünvanlı sosial
yardımın verilməsi prosesini tənzimləyən “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununa, “Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi,
onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi Qaydaları”na və “Ünvanlı
dövlət sosial yardımı təyin edən Komissiya haqqında Əsasnamə”yə müvafiq əlavə və
dəyişiklilıərin olunması yetərlidir. Hazırda istifadə olunan “Ailə fəaliyyət planı”, “Sosial
müqavilə”, “Ailə planının həyata keçirilməsi barəsində ailənin hesabat forması”
(müqaviləyə əlavə) və “Heyvanların, quşların və digər xidmətlərin göstərilməsi üçün alınan
əmək alətlərinin, ləvazimatların və s. malların alqı-satqısı müqaviləsi” “Sosial yardımın
alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina
edilməsi Qaydaları”na əlavə olunmalıdır.
2. Proqramın idarə edilməsi üçün ilkin olaraq ayrıca bir strukturun – Sosial Dəstək
Fondunun yaradılması.
Monitorinq, müşahidə və sorğuların nəticələri göstərir ki, “Özünədəstək” Proqramının
idarə oluması üçün hazırki kadrlar pilot dövrü üçün yetərli olsa da, Proqramın Azərbaycan
üzrə tətbiqi zamanı kadr çatışmazlığının yaranması qaçılmazdır. Ona görə də proqramı ölkə
üzrə təbiq etməzdən öncə strukturun formalaşdırılması başa çatdırılmalıdır.
3. “Özünədəstək” Proqramının bir ilini uğurla baĢa vurmuĢ ailələrə sonrakı mərhələdə
faizsiz qrantların və aĢağı faizli mikrokreditlərin verilməsi.
Sorğu göstərdi ki, Proqrama qoşulan ailələrin əksəriyyəti gəlirlərinin böyük hissəsini
ərzağa, zəruri ucuz paltarlara və dərmanlara xərcləyir. Ona görə də Proqram bitdikdən
sonra onların özlərini daha güvənli hesab etmələri üçün ili uğurla başa vurmuş ailələrə
qrant və aşağı faizli kreditlərin verilməsi vacibdir. Yaxşı olardı ki, ikinci il qrant, üçüncü il
isə aşağı faizli kredit verilsin. Yalnız bu halda həmin ailələr yoxsulluqdan çıxa
bilərlər.Kreditin verilməsi üçün Fonda ayrılmış vəsaitdən istifadə olunmalı, müvəkkil
banklar bu prosesdə yalnız icraçı rolunu oynamalıdırlar. Sonrakı dövrdə həmin ailələrin
(könüllü şəkildə) Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə verilən aşağı faizlı kreditlətə
yönləndirilməsi mümkündür
4. Aztəminatlı ailələrə verilən birdəfəlik sosial yardımın minimum və maksimum
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hədlərinin müəyyən olunması, məbləğin ünvanlı sosial yardıma bağlanması
praktikasından imtina edilməsi.
Məbləğin minimum və maksimum hədlərinin müəyyən olunması bu proqrama qoşulmaq
istəyən ailələrin ailə faəliyyət planın tərtibində istiqamətləndirici rol oynayacaq. Bu zaman
artıq ailə əvvəlki kimi fəaliyyət planını məhdud məbləğə uyğunlaşdırmaq məcburiyyətində
qalmayacaq. Ancaq Proqrama qoşulmaq üçün ailənin ünvanlı sosial yardım alması şərti
saxlanılmalıdır. Məbləğin ünvanlı sosial yardıma bağlanması praktikasından imtina
edilməsi isə həm birinci, həm də ikinci qrant dövründə real ehtiyaclara və əsaslandırılmış
fəaliyyət planına uyğun vəsait ayrılmasına imkan yaradacaq.
5. Proqrama qoĢulan aztəminatlı ailələrin məcburi tibbi sığorta etdirilməsi və sığorta
haqqının bu istiqamətə ayrılmıĢ vəsaitdən qarĢılanması
Proqrama qoşulan ailələrin gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsini dərman və tibbi xidmətə
ödəməsi onların xərclərinin azaldılması, eyni zamanda, məcburi dövlət tibbi sığorta
sisteminin işlək hala gətirilməsini təşviq edə bilər. Ü mumiyyətlə, aztəminatlıların tibb
xərclərinin dövlətin qarşılaması praktikasından dünyada istifadə olunur.
6. Proqram çərçivəsində kənd təsərrüfatı ilə məĢğul olan ailələrin əmlakının söğorta
olunması.
Kənd təsərrüfatının yüksək riskli sektor olduğunu, eyni zamanda, Xaçmazda 3 ailənin
inəyinin tələf olması praktikasını nəzərə alaraq mal-qaranın sığorta olunması zəruridir.
7. Ġki dəfə qrant almıĢ ailənin aĢağı faizli kreditə cəlb olunması üçün menecment və
marketinqlə bağlı (biznes planın hazırlanması, məhsulun istehsalı, qablaĢdırılması,
bazarların öyrənilməsi və sair) təlimdən keçməsinin Ģərt kimi qoyulması.
Təbii ki, sahibkarlıq bacarığı hamıda olmadığı kimi Proqramı 2 qrantla uğurla başa vurmuş
ailə faizsiz kredit üçün müraciət etməyə də bilər. Ancaq müraciət edənlərin təlimdən
keçməsi ona görə şərt kimi qoyulmalıdır ki,sahibkarlıq bacarıq və vərdişlərinin öyrənilməsi
həmin ailənin sabah müəyyən risklərdən, yenidən müflisləşmək və yoxsulluq girdabına
düşmək təhlükəsindən müəyyən qədər sığortalaya bilər.

8. Prosesə bələdiyyə, icma və QHT-lərin cəlbi.
Artıq bütün dünyada sosial reabilitasiya tədbirləri sahəsində əks-mərkəzləşmə prosesləri
gedir. Bu sahəyə bələdiyyə və icmaların cəlbi ölkəmizdə eyni praktikanın tətbiqinə zəmin
yarad bilər. Eyni zamanda, hər üç qurumun nümayəndələrinin birdəfəlik sosial yardımın
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ayrılmasını təsdiq edən komissiyanın tərkibinə salınması da böyük effekt verə bilər.
Ç ünki həm bələdiyyə, həm də icmalar yerli sakinləri daha yaxından tanıyırlar.
QHT-lərin bu prosesə cəlbi isə şəffaflıq elementlərinin güclənməsinə səbəb ola bilər.
QHT-lərin Proqramdan əvvəl və sonrakı monitorinq üçün cəlb edilməsi də Proqramın
icrası zamanı güclü və zəif tərəfləri, üstünlük və təhlükələri aşkara çıxarmağa imkan
yaradardı.

9.

Kənd yerlərində kənd təsərrüfatından əlavə məĢğulluq imkanlarının
müəyyənləĢdirilməsi və yoxsul əhalinin bu sahələrə cəlbi.
Kənd təsərrüfatı ilə (əkinçilik, maldarlıq, meyvəçilik və sair) məşğul olan aztəminatlı
ailələrin tamamilə yoxsulluqdan çıxması çətindir. Ç ünki bir tərəfdən kənd təsərrüfatında
məhsuldarlıq aşağıdır (hətta bəzi hallarda gəlirlər xərcləri belə qarşılamaq üçün yetərli
deyil), digər tərəfdən istehsal olunmuş məhsulların satış bazarları əlçatan deyil (uzaqda
yerləşir, bazarlara çıxmaq üçün müəyyən süni inzibati maneələr yaradılır və sair) və ya
ümumiyyətlə yoxdur. Məhz bu səbəblərdən regionların xarakterinə uyğun olaraq kiçik
investisiya imkanlarınlın öyrənilməsi və buna uyğun fəaliyyət planlarının hazırlanması
şərtdir.

10. “Özünədəstək”çilərin uğur hekayələrinin yazılması, nazirliyin saytına yerləĢdirilməsi,
proqramın təbliği ilə bağlı qısa reklam çarxlarının, sənədli filmlərin çəkilməsi, sosial
reklamların TV-də verilməsi
Bu tip təbliğat və maarifləndirmə xarakterli işlərin görülməsi “Öünədəstəy”in tətbiqi
dairəsinin genişləndirilməsinə, aztəminatlı ailələrin könüllü şəkildə proqrama cəlb
olunmasına imkan yaradar, insanların yoxsulluqdan çıxmasına stimul verərdi.
11. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏSMN) ayrı-ayrı xidmətləri
tərəfindən həyata keçirilən sosial reabilitasiya proqramlarının və digər nazirliklər
(Səhiyyə, Təhsil və sair) tərəfindən icra olunan fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi.
ƏƏSMN-in Məşğulluq Xidmətlərinin ixtisasöyrətmə və ixtisasartırma kurslarına aztəminatlı
ailələrin planlı şəkildə cəlbi “Özünədəstək” Proqramına cəlb olunan ailələrin sayının
artmasına, müvafiq olaraq ünvanlı sosial yardım alanların sayının kəskin azalmasına səbəb
ola bilər. Eyni zamanda, “Özünədəstək” texnologiyasından bəhrələnən ailələrin uşaqlarının
təhsillə və xəstə, reabilitasiyaya möhtac üzvlərin tibbi təminatla əhatə olunması
texnologiyanın uğuruna təminat verər, ailəyə əlavə dəstək olardı.
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12.

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının MərkəzləĢdirilmiĢ Kredit Reyestri

tərəfindən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ünvanlı sosial yardım üçün
iddia edən ailələrin kredit öhdəçiliyinin olub-olmaması haqda bütün məlumatların
verilməsinə imkan yaradılması.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 02 fevral tarixli, 32 nömrəli Qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması,
verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi qaydaları”nda göstrəilir ki, ailənin orta aylıq
gəlirinin 50 faizindən çox məbləğdə aylıq kredit öhdəçiliyi olduqda ona ünvanlı sosial
yardım təyin olunmasından imtina edilir. Ancaq çox təəssüf ki, nazirliyin Mərkəzləşdirilmiş
Kredit Reyestrinə çıxışı yoxdur. Bu da ünvanlı sosial yardım alanlar içərisindən
“Özünədəstək”proqramına namizəd seçilməsi zamanı ailənin real gəlirlərinin müəyyən
olunmasında çətinlik yaradır.
Sorğu da belə bir problemin olduğunu təsdiqləyib.“Proqramdan əvvəl ödənilməmiş kredit
öhdəliyiniz və ya borcunuz olub” sualına respondentlərin böyük əksəriyyəti (95.9 %) kredit
öhdəliyi və ya borcunun olmadığını, yalnız 4.1% (2 ailə) olduğunu deyib. Həmin ailələrdən
birinin kredit öhdəliyi 500 manat, digərininki isə 700 manat olub.
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Əlavə 1
“Özünədəstək” - birdəfəlik sosial yardımın
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün

SORGU

ANKETĠ

I. Ü mumi hissə
1. Soyadınız, adınız, atanızın adı:
_________________________________________________
2. YaĢayıĢ yeriniz (Ģəhər, rayon, qəsəbə, kənd):
_____________________________________
3. Hazırki yaĢayıĢ məntəqəsində neçə ildir ki, yaĢayırsınız
_____________________________
4. Ev təsərrüfatına daxil olan ailə üzvlərinizin sayı: _________________
onlardan:
4.1 UĢaqlar (18 yaĢınadək) __________________________
4.2 Əmək qabiliyyətlilər ____________________________
4.3 Pensiyaçılar ___________________________________
4.4 Əlillər ________________________________________
O cümlədən,
4.4.1

Uşaq (18 yaşınadək):

4.4.2

18-pensiya yaşınadək: __________________

4.4.3

Pensiya yaşında olan: ______________________

______________________

5. Neçə il Ünvanlı dövlət sosial yardımı (ÜSY) almısınız? ___________

6. Sonuncu dəfə aldığınız ÜSY-nin aylıq məbləği neçə manat olub? ______________
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II. Seçimin qiymətləndirilməsi
7. Özünədəstək” Proqramına qoĢulmazdan əvvəl rəsmi aylıq gəlirləriniz nə qədər olub
(ÜSY istisna olmaqla)?
7.1 Pul formasında ________________
7.2 Natural formada _______________________________________________________

8. Bu Proqrama qoĢulmazdan əvvəl qeyri-rəsmi gəlirləriniz olub?
8.1 Bəli, ancaq çox az olub



8.2 Bəli, əhəmiyyətli dərəcədə çox olub



8.3 Xeyr, olmayıb



9. Proqramdan əvvəl ailənizdə hazırda məĢğul olduğunuz iĢlə bağlı əmək vərdiĢli
insanlar neçə nəfər olub (zəhmət olmasa varsa, sayını qeyd edin)?


9.1 __________________________

9.2 Olmayıb, sonradan müəyyən vərdişləri mənimsəmişik. 

10. Proqramdan əvvəl ödənilməmiĢ kredit öhdəliyiniz və ya borcunuz olub (Zəhmət
olmasa, olubsa, məbləğini qeyd edin)?
10.1

Bəli, ____________________manat



10.2

Xeyr, olmayıb



11. “Özünədəstək” Proqramı çərçivəsində yaradılmıĢ iĢ yeriniz hansı sahəyə aiddir:
11.1

Kənd təsərrüfatı



11.2

İstehsal
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11.3

Xidmət

11.4

Ticarət




12. “Özünədəstək” Proqramına nə zaman qoĢulmusunuz (ay, il)? ________________

13. “Özünədəstək” Proqramına könüllü qoĢulmusunuz?


13.1

Bəli

13.2

Xeyr 

14. Özünədəstək” Proqramı çərçivəsində yaradılmıĢ iĢ yeriniz yaĢayıĢ məntəqənizdə
yerləĢir?
14.1

Bəli

14.2

Xeyr




15. Ev təsərrüfatınızdan neçə nəfər Özünədəstək” Proqramı çərçivəsində yaradılmıĢ iĢ
yerində məĢğulluqla əhatə olunub? ____________

16. Özünədəstək Proqramına qoĢularkən ailənizə ödənilən birdəfəlik vəsaitin məbləği nə
qədər olub? ________________________
17. Proqram çərçivəsində iĢ yerinizin qurulmasına maddi və ya natural formada töhfəniz
olub?

17.1



Bəli

17.1.1 Pul formasında _________________________
17.1.2 Natural formada _________________________
17.2



Xeyr, olmayıb
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III. Özünədəstək Proqramından faydalanma səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

18. Özünədəstək” Proqramına qoĢulduqdan sonra aylar üzrə gəlirləriniz nə qədər olub?
Pul formasında

Aylar
1-ci ay

Natural formada

2-ci ay
3-cü ay
4-cü ay
5-ci ay
6-cı ay
7-ci ay
8-ci ay
9-cu ay
10-cu ay
11-ci ay
12-ci ay

19. Ötən ay pul çatıĢmazlığı üzündən ailənizin aĢağıdakı əsas ərzaq məhsulları ilə
təminatında çətinlik olubmu?
19.1

Ç örək `

Olub



Olmayıb 

19.2

Ət

Olub



Olmayıb



19.3

Yağ

Olub



Olmayıb



19.4 Şəkər tozu, qənd

Olub



Olmayıb



19.5 Süd məhsulları

Olub



Olmayıb



19.6 Kartof

Olub



Olmayıb
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19.7

Balıq

Olub



Olmayıb



20. Gəlirlərinizin hansı hissəsini ərzağa xərcləyirsiniz?
20.1

Yarıdan azını



20.2

Təxminən yarısını



20.3

Ü çdə ikisini



20.4

Hamısını



21. Ötən ay ailəniz ət məhsullarından hansı aralıqda istifadə edib?
20.1 Həftədə bir dəfə



20.2 Həftədə iki dəfə



20.3 Həftədə 3 dəfə və daha çox



20.4 İki həftədə bir dəfə



20.5 Ayda bir dəfə



20.6 İstifadə etməmişik



22. Ötən ay ailə üzvləriniz aĢağıdakı məhsullardan hansı(lar)nı alıblar?
22.1

Sabun, şampun, yuyucu toz, diş pastası



22.2

Ətir və kosmetika vasitələri



22.3

Dərman



22.4



Qəzet, jurnal, kitab, kaccet, disk

23. Son 3 ayda ailənizin üzvləri aĢağıda adları çəkilən qeyri-ərzaq məhsullarından
hansı(lar)nı alıblar?
23.1

Ayaqqabı və üst geyimləri (böyüklər üçün)
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23.2

Ayaqqabı və üst geyimləri (uşaqlar üçün)



23.3

Pərdə, xalça



23.4

Mebel



23.5

Məişət texnikası



24. Son 3 ayda ailənizin üzvləri aĢağıda adları çəkilən xidmətlərin hansı(lar)ndan istifadə
ediblər?
24.1

Gözəllik salonunun xidmətləri



24.2

Məişət texnikasının təmiri



24.3

Mebel təmiri



24.4

Ev təmiri



24.5

Tibbi xidmət



24.6

Mədəni istirahət (kino, teatr, sərgi, muzey)



24.7

Turist gəzintisi, sanatoriya



24.8

Digər (varsa, zəhmət olmasa, qeyd edin) _________________________________

25. Əlinizdə olan vəsait ailə üzvlərinizin ucuz paltar və ayaqqabılarla geyimlərini
yeniləməsinə yetərmi?
25.1

Bəli



25.2

Xeyr



26. Vəsaitiniz banka əmanət qoymağa, bahalı əĢya almağa və ya istirahətə yetərlidirmi?
26.1

Bəli, yetərlidir



26.2

Xeyr, yetərli deyil
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27. Hərdən uĢaqlarınız üçün Ģirniyyat meyvə, oyuncaq almağa imkanınız varmı?
27.1

Bəli



27.2

Xeyr



28. Son 12 ayda ailə üzvlərinizdən kimsə vəsait çatıĢmazlığına görə müalicədən və ya vacib
dərmanları almaqdan imtina edibmi?
28.1

Bəli, olub



28.2

Xeyr, olmayıb



29. Zəhmət olmasa aĢağıdakılardan istifadə etməklə ailənizin maddi vəziyyətini
qiymətləndirin:
29.1

Ailəm bahalı əşya (mebel, məişət texnikası) ala bilər



29.2

Ailə üzvlərimizə kifayət edəcək qədər paltar və ayaqqabı almağa pulumuz var



29.3

Ancaq ən vacib şeyləri ala bilirik (ərzaq, uşaq üçün paltar, dərman və sair)



29.4

Pulumuz ancaq zəruri ərzağa çatır



29.5

Ərzaq almağa belə pulumuz yoxdur



30. YaĢadığınız ərazidə tanıdığınız ailələrlə müqayisədə öz maddi vəziyyətinizi
aĢğıdakılardan istifadə etməklə necə qiymətləndirərdiniz?
30.1

Orta səviyyədən bir az yaxşı yaşayırıq



30.2

Hamı kimi yaşayırıq



30.3

Orta səviyyədən bir az aşağı yaşayırıq



30.4

Orta səviyyədən çox aşağı yaşayırıq



31. Özünədəstək Proqramını ailənizin yoxsulluqdan çıxması üçün faydalı hesab edirsiniz?
31.1

Bəli, bu Proqram sayəsində mənim ailəm yoxsulluqdan çıxdı
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31.2

Bəli, Qismən faydalı hesab edirəm



31.3

Xeyr, faydalı hesab etmirəm



32. Özünədəstək Proqramının daha yaxĢı fəaliyyət göstərməsi üçün nələri təklif edərdiniz?
32.1

Birdəfəlik vəsaitin məbləğinin artırılmasını

32.2

Proqrama qoşulduğum ilk 4 ayda ailəmizin ərzaq xərclərinin
ödənməsi üçün əlavə vəsaitin verilməsini

32.3





Proqram bitdikdən sonra məşğul olduğum işi böyütmək üçün aşağı faizli mikro
kreditlərin (5000 manata qədər) və ya faizsiz qrantların verilməsini



32.4

Rəsmi sənədləşdirmə işlərinin, hesabatların sayının azaldılmasını



32.5

Proqramın bu şəkildə reallaşdırılmasını uğurlu hesab edirəm



32.6

Digər_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

IV. Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzlərinin işinin qiymətləndirilməsi
33. Özünədəstəklə bağlı Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzi tərəfindən doldurulması tələb
olunan sənədlərin, hesabatların sadələĢdirilməsinə, sayının azaldılmasına ehtiyac var?
33.1

Bəli



33.2

Xeyr



34. Ġldə neçə dəfə hesabat verirsiniz?
34.1

3 dəfə



34.2

4 dəfə



34.3

2 dəfə



34.4

Hesabat vermirəm



35. Sizi Özünədəstəyə cəlb edən Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzlərinin iĢini
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aĢağıdakılardan istifadə etməklə necə qiymətləndirərdiniz?

33.1.

Sosial müfəttişlər suallarımı vaxtında cavablandırıb, sənədlərin tərtibində və yaranan

problemlərin həllində lazımi kömək göstərib, məsləhət veriblər.
33.2.



Mərkəzin əməkdaşları suallara könülsüz cavab verir, sənədlərin tərtibinə yardm etmir,

hesabat zamanı çoxlu təsdiqedici sənədlər tələb edirlər

Qeyd: Sorguda iştirak edənlərin adları heç bir halda açıqlanmayacaq.
Sorgunun nəticələrindən yalnız ümumiləşdirilmiş şəkildə istifadə olunacaq.

SORĞUDA ĠġTĠRAKINIZ ÜÇÜN TƏġƏKKÜR EDĠRĠK!
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