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Transsərhəd Birgə Katiblik (TJS) Cənubi Qafqazda təbiətin qorunması sahəsində 

əməkdaşlığı təşviq edir. TJS 2007-ci ildə qurulmuşdur və hal-hazırda 2015-2020-ci ilədək 

davam edəcək üçüncü mərhələdədir. AHT GROUP və REC Caucasus tətbiqetmə 

məsləhətçisi dəstəyi ilə WWF Qafqaz Proqram Ofisi tərəfindən həyata keçirilir. Bu mərhələ 

Ekoloji Bölgə Qoruma Planını (ECP) daha da inkişaf etdirməyi və həyata keçirilmə 

vəziyyətini yaxşılaşdırmağı hədəfləyir. 
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1 Giriş 

 

Maliyyə İştirakçı Yanaşması (FPA) ailə, icma və regional səviyyələrdə konstruktiv, əhatəli 

və çox iştirakçı olan muxtar inkişaf dinamikası yaratmaq məqsədi daşıyır. Doğrudan 

maliyyələşdirmə, müsabiqələr və mükafatlar, təlimlər və öz inkişaflarını idarə etmək üçün 

medianın istifadəsi yolu ilə yerli əhalini səfərbər edir. İnsanların "inkişaf fəaliyyətlərini" aktiv 

şəkildə kəşf etməsinə və sınamasına imkan verir. Layihə və mütəxəssislər prosesi 

asanlaşdırmaq üçün özlərini mümkün qədər məhdudlaşdırırlar. 

 

FPA, Sərhədsiz Birgə Katiblik (TJS) tərəfindən Ege Bölgə Təbiətinin Mühafizəsi Proqramı 

(ENPP) kontekstində hazırlanmış və Cənubi Qafqazda sınaqdan keçirilmişdir. ENPP 

Alman İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyi (BMZ) tərəfindən KfW İnkişaf Bankı 

tərəfindən maliyyələşdirilir və eyni zamanda yerli əhalinin davamlı sosial-iqtisadi inkişafını 

stimullaşdırmaqla yanaşı təbiətin qorunmasını gücləndirməyi hədəfləyir. Qorunan 

Bölgələr (İB) və ENPP layihələri yerli icmaların ənənəvi olaraq dolanışıqları üçün təbii 

qaynaqlardan asılı olduqları üçün yerli icmaların inamsızlığı və müqaviməti ilə 

qarşılaşırdılar. Daha sərt təbiəti qorumaq, yaşayışlarına və ənənəvi həyat tərzlərinə 

təhlükə kimi qəbul edilir. Qorunan ərazilərə bitişik icmalar üçün uyğun iştirakçı sosial-

iqtisadi inkişaf yanaşması axtararaq TJS Latın Amerikasında istifadə olunduğu iştirakçı 

"müsabiqə və mükafat" yanaşmalarına əsaslanan 2012-ci ildən 2014-cü ilədək FPA-nı test 

etdi və inkişaf etdirdi. tez-tez "Raymi"1 kimi tanınır. 

 

Pilotlar göstərdi ki, FPA xalqın öz həyatlarını təbiəti qorumaqla uyğun şəkildə 

yaxşılaşdırma yollarını tapmağı təmin etdi. Yerli mülkiyyət yüksək idi və öz və yerli 

mənbələrdən əlavə inkişaf maliyyəsi cəlb etdi. Çox müsbət bir əlavə təsir layihələr, yaşayış 

məntəqələri və yerli icmalar arasında güclü şəkildə inkişaf etmiş bir inam idi. TJS 2014-cü 

ildə ilk FPA Təlimatını və Toolbox-u yazdı və Qorunan Bölgələr üçün Xüsusi Proqramdan 

(SPPA) və Eko-Dəhliz Fondu Proqramından (ECF) FPA praktikantlarını yetişdirdi. Bu 

layihələr uğurla FPA həyata keçirdi və 2017-ci ildə Cənubi Qafqazdan olan bütün 

təcrübəçilər təcrübə mübadiləsi üçün bir araya gəldilər. Aşkar müvəffəqiyyət və FPA 

fəaliyyətlərinin müxtəlifliyi canlandırıcı idi. Bu ikinci versiyada dərslik və alət dəstini 

hərtərəfli nəzərdən keçirmək və yeniləmək üçün bu layihələrdən və təcrübəçilərdən gələn 

təcrübə və rəylərdən istifadə edilmişdir. 

 

Təlimat FPA fəaliyyətini planlaşdırmaq və həyata keçirmək üçün istinad kitabı kimi 

nəzərdə tutulub. FPA ilə yeni tanış olan oxucular bütün fəsilləri ardıcıl olaraq oxuya bilər, 

lakin konkret məlumat axtaranlar üçün aşağıdakı icmal müvafiq məlumatları daha tez 

tapmağa kömək edəcəkdir: 

§2 Bilişsel inkişaf öyrənməsinin nəzəri fonuna və insanların yeni anlayışları mövcud 

bilik, təcrübə və normalara necə bağladıqlarına qısa giriş. 

§3 İnsanları idarə edən hərtərəfli və bərabərhüquqlu inkişaf prosesini təşviq edən əsas 

FPA prinsipləri. 

§4 İnsanların öz vəziyyətlərini, inkişaf potensiallarını və yeni fəaliyyətlərini özləri üçün 

kəşf etmələrinə imkan verən əsas tövsiyələr və qaydalar. 

 
1 Quechua "ziyafət" üçün; Quechua, Andes bölgəsində ana dilidir 
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§5 Təşkilati quruluşu və FPA prosesində müxtəlif maraqlı tərəflərin və təşkilatların 

rollarını təsvir edir. 

§6 Dörd FPA alətini izah edir: 1) yarışma və mükafatlar, 2) kapitallaşma, 3) mübadilə 

və öyrənmə və 4) media. 

§7 FPA fəaliyyətini yaxşı aparacaq asanlaşdırma, kəndin sürətli qiymətləndirilməsi, 

monitorinq və maliyyə idarəetməsi üçün təlimatlar. 

§8 FPA prosesinin üç əsas mərhələsində müxtəlif fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi: 1) 

başlanğıc mərhələsi fəaliyyətləri, 2) aktyorları FPA prosesi və qaydaları ilə tanış 

etmək üçün fəaliyyətlər və 3) əsas mərhələ FPA fəaliyyətləri. 

§9 FPA pilotlarından və müxtəlif layihələrdəki tətbiqdən əldə olunan əsas təcrübələri, 

habelə layihə bitdikdən sonra muxtar inkişaf prosesini davam etdirmək üçün bəzi 

imkanları ümumiləşdirən son mülahizələr. 

 

Bu təlimatlara yaradıcılıq və rahatlıqla riayət etmək tövsiyə olunur. Bundan sonra insan 

təəccüblü dərəcədə müsbət nəticələrə sahib insanların rəhbərliyi altında bir inkişaf prosesi 

gözləmək olar. Bu müddətdə insanlar özləri tədbirlərdə və media vasitəsi ilə məruz 

qalacaq ən yaxşı həlləri və ən yaxşı təcrübələri müəyyənləşdirərək geniş auditoriyaya "ən 

yaxşısından öyrənmək" imkanı verirlər. Müvəffəqiyyətin açarı, əvvəlcədən müəyyən 

edilmiş sosial-iqtisadi hədəflər olmadan başlamaq və FPA prosesinin inkişafına imkan 

verən və insanların özləri üçün öz davamlı inkişaf həllərini kəşf etməsinə imkan verən 

rəhbərlik və asanlaşdırma dəstəyini məhdudlaşdırmaqdır. 

 

Müəlliflər, bu qeyri-ənənəvi yanaşmanı tətbiq etmək istəyən, öz yaradıcılığından istifadə 

edən və təcrübələrini və həvəslərini bölüşməyə hazır olan bütün praktikantlara və FPA 

iştirakçılarına minnətdarlıqlarını bildirirlər; rəyləri bu yenilənmiş versiyanı yazmaq üçün 

çox faydalı oldu. 
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2 Nəzəri məlumat 

 

FPA, faydalananların problemlərini mərhələli şəkildə anlamalarına, həll yollarını 

axtarmalarına və dolanışıqlarını yaxşılaşdırmaq üçün yeni hədəflərə çatmalarına imkan 

verəcək şəkildə təşkil edilməli olan çevik və insanlar tərəfindən idarə olunan bir prosesdir. 

Bu proses bilişsel inkişaf öyrənmə, davranış dəyişikliyi və cəmiyyətlərdə kollektiv öyrənmə 

ilə əlaqədardır. Bu fəsildə praktikantlara FPA dinamikasını, tetiklediği cavabları daha yaxşı 

başa düşmək və daha təsirli FPA fəaliyyətlərini dizayn etmək üçün bilişsel inkişaf öyrənmə 

prosesinin nəzəri fonunda qısa bir giriş verilir. 

 

2.1 Piagetin idrak öyrənmə, sxemlər, assimilyasiya və yerləşmə nəzəriyyəsi 

 

Fərdi şəxslərin və icmaların öz tarixi ilə köklənmiş, dünya və 

varlıqlarını, yaxşı və pis, arzuolunan və etirazedici, etməyiniz və 

etməyiniz haqqında anlayışlarını formalaşdıran mövcud, 

mövcud təcrübə və biliklər bazası var. 'həyatlarında. Vəziyyətləri 

qiymətləndirmək və konkret davranışı yönəltmək üçün, 

ümumiyyətlə həyat üçün, dolanışıq üçün, qrupda, cəmiyyətdə 

necə davranmağı və yeni şeyləri necə qiymətləndirmək üçün 

(qəribə, çətin və ya kimi) normaları müəyyən edən "dəyərlər" 

yaradır. imkanlar). Dünyanın bu anlayışı, dəyərlər dəstləri və 

anlayışlar, Piagetin "sxem" adlandırdığı vəziyyətləri 

qiymətləndirmək və davranış üçün "istinad kartları" kimidir. 

İnsanların qəbul etmə və davranış tərzini formalaşdırırlar. 

 

Şemalar dəyişir, çünki yaşayış mühiti və cəmiyyət daim dəyişir və bu idrak quruluşuna2 

yeni biliklər, təcrübələr və öyrənmələr əlavə olunur. İnsanlar mövcud sxemlər nöqteyi-

nəzərindən mənalı olan yeni məlumatlarla qarşılaşdıqda və təcrübə keçdikdə, insanlar 

"dolğun bir mənzərə" yaratmağı mövcud sxemlərinə daha asan yerləşdirəcəklər. Mövcud 

olanlarla tanınan bir əlaqəsi olan yeni təcrübələr, uyğun olduğu yerlərə qovluqlara əlavə 

olunur. Bu "zənginləşdirmə" sxeminə "assimilyasiya" deyilir. Şematik qovluqların 

başındakı şəkildə bu mövcud qovluğa yeni məlumatlar əlavə etmək kimidir. Yeni bilik, 

təcrübə və bacarıqları mövcud sxemlərlə əlaqələndirmək mümkün deyilsə, insanlar tez-

tez bunu özləri ilə daha az əlaqəli hesab edirlər; heç bir mənası yoxdur və sadəcə onu 

atacaqlar. 

 

Assimilyasiya nümunələrindən biri, ağacı yerə kökləri, gövdəsi, budaqları və yarpaqları 

olan bir şey kimi anlayan bir uşaqdır. Böyüdükdə əylənmək üçün ağaclara dırmaşdığınızı, 

eyni zamanda ağacların meyvə verə biləcəyini və ya ağacların taxta və ya odun üçün 

istifadə edilə biləcəyini və dolayısıyla dolanışıqları dəstəklədiyini öyrənirlər. Yeni 

təcrübələr bir ağacın mövcud sxemlərini daha geniş və daha yaxşı başa düşür. Başqa bir 

nümunə, dağdakı insanların qohumlarına və ya digər kəndlərdən gələnlərə qonaqpərvərlik 

göstərmək ənənələrindən bəhs edir, ənənəvi yemək və qonaqlıq verməklə. Daha az 

ənənəvi qonaqlar, yəni turistlər gəldikdə, "ənənəvi qaydalara" əsaslanaraq bu yadlara 

 
2 Konaklama ilə assimilyasiya üçün baxın:https://www.teachthought.com/learning/assimilation-vs-accommodation-
of-knowledge/#:~:text=%E2%80%9CAssimilation%20is%20like%20adding%20air,tree%20at%20Christmas%2C%20etc 

Şəkil 1. Piagetin 

Şeması 

Ağac 

Yaxşı / 

Pis 

Ziyarətçi 

https://www.teachthought.com/learning/assimilation-vs-accommodation-of-knowledge/#:~:text=%E2%80%9CAssimilation%20is%20like%20adding%20air,tree%20at%20Christmas%2C%20etc
https://www.teachthought.com/learning/assimilation-vs-accommodation-of-knowledge/#:~:text=%E2%80%9CAssimilation%20is%20like%20adding%20air,tree%20at%20Christmas%2C%20etc
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qonaqpərvərlik göstərməyə davam edirlər. Ziyarətçilərin daha müxtəlif ola biləcəyini 

öyrənirlər; məsələn, başqa ölkələrdən gəlmiş və fərqli dillərdə danışırlar, lakin 

qonaqpərvərlik ənənəvi olaraq qalır və həyatlarına və dolanışıqlarına az təsir göstərir. 

 

Yeni məlumatlar və təcrübələr eyni zamanda mövcud sxemləri güclü şəkildə dəyişdirən 

və ya yeni anlayışlarla, yeni işlər görmək üsulları və yeni dəyərlərlə tamamilə yeni sxemlər 

yaradan yeni fikir və bacarıqlara səbəb ola bilər; buna "yerləşmə" deyilir. Şema qovluqları 

olan şəkildə mövcud qovluqların tərkibini güclü şəkildə uyğunlaşdırır və ya yeni təcrübələr 

və anlayışlarla yeni qovluqlar əlavə olunur. 

 

"Ağac" konsepsiyası halında insanlar ətrafçıların ağacların kəsilməsinə və ağacların 

kəsilməsinə qətiliklə qarşı çıxdıqlarının siyasətçilər tərəfindən müzakirə edilməsindən 

xəbərdar ola bilərlər. Ağaclar birdən taxta, odun, kölgə və yerli dolanışıq mənbəyindən 

daha çoxdur, lakin beynəlxalq ekoloji problemlərin və iqtisadi, sosial və siyasi maraqların 

obyektləri kimi görünürlər. Ağacların karbon dioksidi düzəltdiyi və iqlim dəyişikliyi ilə 

mübarizədə rol oynadığı hekayələr var. İnsanlar birbaşa iqlim dəyişikliyi təsirini 

yaşamadıqda, bu müzakirələri şəhər insanları və siyasətçilərinin cəfəngiyatı olaraq ata 

bilər və həyatlarını və düşüncələrini dəyişdirməzlər. Bununla birlikdə, insanlar quraqlıq və 

ya daha qeyri-sabit hava şəraiti kimi iqlim dəyişikliyindən məhsullarına və ağac istehsalına 

təsir edən təsirləri yaşadıqda, bu, dolanışıqları ilə birbaşa əlaqəlidir. Ağacların daha çox 

iqlimə davamlı kənd təsərrüfatı istehsalına kömək edə biləcəyini kəşf etdikdə, əkinçilik və 

ağaclara dair sxemləri çox güclü bir şəkildə dəyişdiriləcək və ya iqlim, dəyərlər və hərəkət 

etmə ehtiyacları haqqında yeni qavrayışlarla yeni sxemlər əlavə ediləcək. Bu vəziyyətdə 

buna yaşayış deyilə bilər. 

 

Ənənəvi qonaqpərvərlik göstərən dağ xalqının timsalında insanlar tədricən bu cür 

ziyarətçilərin yeni ekoturizm imkanlarını təmsil etdiklərini kəşf edirlər. Ziyarətçilər ənənəvi 

qonaqpərvərlikdən məmnundurlar, lakin daha yaxşı sanitariya və digər xidmətlər üçün pul 

ödəməyə hazırdırlar. İnsanlar qonaqpərvərlik xidmətləri üçün qonaqlardan pul ala 

biləcəklərinin fərqindədirlər və ekoturizm xidmətləri yeni bir gəlir fürsəti kimi görünür. 

Ziyarətçilər gəlir mənbəyinə çevrildikdə dəyərlər və dolanışıq dəyişir; evlər və ya saraylar 

yaxşılaşdırılmış yataq otağı, sanitariya və iaşə şəraiti olan qonaq evlərinə çevrilir. Daha 

yaxşı xidmətlər göstərmək və işini davam etdirmək üçün dil biliklərinə və iş bacarıqlarına 

ehtiyac var. Digər insanlar nəqliyyat, turist bələdçisi və ya at və ya velosiped icarəsi kimi 

yeni turizm xidmətlərini kəşf edirlər. Bu müddətdə insanlar özləri üçün yeni bacarıq və 

biliklərə ehtiyac duyurlar ki, bu da onları öyrənməyə sövq edir, çünki bunu birbaşa öz 

xeyirlərinə tətbiq edə bilərlər. Bu cür yeni bilik və ya bacarıq təhsili, yetkinlərin meyl 

prinsiplərinə əsasən birbaşa insanların yaşayış və iş təcrübələri ilə əlaqəli olduqda daha 

təsirli olur (bax §6.3). Yeni bilik, bacarıq və təcrübələrin dəyişdirildiyi, uyğunlaşdırıldığı və 

dəyişdirilmiş sxemlərə qovuşduğu və yeni inkişaf istiqamətləri yarandığı yerdir. 

 

Piaget, biliyin gerçəkliyin passiv bir nüsxəsi olduğu fikrinə qarşı çıxdı. Bir obyektin 

bilinməsinin onun üzərində hərəkət etməyi, bu obyektdə və ya onunla həyata keçirilə bilən 

dönüşüm sistemlərini qurmağı nəzərdə tutduğuna inanırdı. Reallığı bilmək gerçəkliyə az-

çox adekvat uyğunlaşan dönüşüm sistemlərinin qurulması deməkdir. 
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FPA insanları öz reallıqları haqqında daha yaxşı məlumat əldə etməyə və bununla hərəkət 

etməyə təşviq edir və beləliklə insanlara öz inkişaflarına daha çox nəzarət etmək, mövcud 

yaşayış tərzlərini yaxşılaşdırmaq və ya yeni yaşayış mənbələri qəbul etmək imkanı verir. 

Yeni təcrübə və biliklərin mənimsənilməsi və yerləşməsi problemlərin öhdəsindən gəlmək 

və yeni inkişaf imkanlarından daha yaxşı istifadə etmək üçün daha uyğunlaşdırılan və 

tənzimlənmiş tənzimlənmiş və yeni yaşayış mənbələri yaradır. 

 

FPA mövcud yaşayış vəziyyəti və sxemləri ilə başlayır. Dörd FPA vasitəsi insanları 

əlaqələndirə biləcəkləri yeni inkişaf imkanlarını fəal şəkildə araşdırmağa və sınaqdan 

keçirməyə sövq edir. FPA müsabiqələr yolu ilə kəşf problemlərini yaradır və sınaq üçün 

maliyyə mənbələri təmin edir. Tələbə əsaslanan təlim və mübadilə ziyarətləri bu öyrənmə 

və kəşfi dəstəkləyir. Ən yaxşı inkişaf həlləri və ən yaxşı təcrübələr mükafatlandırılır və 

tədbirlərdə və mediada qeyd olunur ki, hamı kollektiv olaraq ən yaxşılardan öyrənsin. Bu 

şəkildə insanlar bu həlləri asanlıqla mənimsəyə, mənimsəyə, uyğunlaşdıra və tənzimləyə 

və nəticədə onları konstruktiv şəkildə davam etdirə bilərlər. Bu bilişsel kəşf və inkişaf 

öyrənmə prosesi sahiblik, özünüdərk və qürur yaradır. Bu müddətdə uğursuzluqlar baş 

verə bilər və bir müvəffəqiyyət qədər bilişsel öyrənmə təcrübəsi ola bilər. 
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3 FPA Prinsipləri 

 

Yaxşı müəyyən edilmiş hədəflər, nəticələr və müddətlərə sahib olan layihələr, bəzən daha 

az proqnozlaşdırılan nəticələrlə, çevik insanlara yönəldilmiş iştirakçı FPA prosesini həyata 

keçirməkdə çətinlik çəkir. Layihə nəticələrini çatdırmaq üçün təzyiq və prosesin layihə 

hədəflərindən və səlahiyyətlərindən uzaqlaşacağından qorxmaq, menecerləri FPA 

prosesini layihə hazırlama mərhələsində mütəxəssislər və inkişaf mütəxəssisləri 

tərəfindən müəyyən edilmiş nəticələrə və həll yollarına yönəltməyə təhrik edə bilər. 

 

Bu fəsildəki idrak inkişafının öyrənilməsinin nəzəri konsepsiyalarından və ümumi iştirakçı 

tətbiqetmə yanaşmalarından irəli gələn FPA prinsipləri, FPA-nın planlaşdırılması və tətbiqi 

üçün bir rəhbər kimi istifadə edilə bilər. Bu prinsiplər prosesin əvvəlində iştirakçılara izah 

olunmalıdır ki, sonrakı mərhələdə onlara müraciət etmək olar. Bu prinsiplərə riayət yerdəki 

praktik vəziyyətdən və FPA alətlərinin praktik tətbiqindən asılı olaraq fərqli ola bilər. FPA 

prosesinin hər hansı bir mərhələsində prosesin hələ də gedib-getmədiyinə dair şübhələr 

yaranarsa, Təlimatçı daha sonra prinsiplərin necə yerinə yetirildiyini yoxlaya bilər 

(iştirakçılar ilə birlikdə). Mümkün olduqda bəzi yoxlama metodları da daxil olmaqla 

prinsiplər qısaca təsvir edilmişdir. 

 

3.1 Bütün fəaliyyətlər insanlardan gəlir 

 

İnsanların öz inkişaf həllərini tapmaq və mövcud qəbul edilmiş və bilinən fikirlər qrupuna 

(yəni öz sxemlərinə uyğun olaraq) uyğunlaşmağı tapmaq üçün tam imkanları varsa, idrak 

inkişaf öyrənməsi ən yaxşı nəticə verir. Xarici müdaxilə olmadan assimilyasiya və 

yerləşmənin baş verməsinə icazə vermək ən yaxşısıdır. Cənubi Qafqazdakı FPA 

praktikantları, FPA iştirakçılarının öz problemlərini həll etmək üçün yaxşı bacarıq 

göstərdiklərini, rasional inkişaf həlləri yaratdıqlarını və əvvəlcədən gözləniləndən daha çox 

təşəbbüs göstərdiklərini müşahidə etdilər. 

 

Nəticə etibarilə, FPA və onun rəhbərləri bütün inkişaf fikir və təşəbbüslərinin insanların 

özlərindən qaynaqlanmasını təmin edirlər. Bu mövzuda FPA ekspert tərəfindən təşəbbüs 

edilən hər hansı bir göstəriş və həlldən məhrumdur və layihə işçiləri "buraxmalıdırlar". FPA 

prosesi əsas dolanışıq məsələlərini və mövzularını müəyyənləşdirmək üçün Sürətli Kənd 

Qiymətləndirmə (RRA) ilə başlayır, daha sonra FPA fəaliyyətləri üçün mövzu və mövzuları 

müəyyənləşdirmək üçün insanlarla müzakirə olunur. RRA üçün §7.2 və FPA başlanğıc 

mərhələsindəki fəaliyyətlər üçün §8.1-ə baxın. 

 

3.2 FPA hərtərəfli və bərabərdir 

 

İnklüzivlik, FPA-nın icmaların bütün təbəqələrinin (yaş, cinsiyyət, zəngin, yoxsul, təhsilli, 

az təhsilli, azlıqlar, imkansız insanlar) iştirakına can atması deməkdir ki, hamı faydalana 

bilsin. FPA-nın başlanğıcında aparılmış RRA, hədəf icmalardakı fərqli bölmələri, qrupları 

və kateqoriyaları, mənbələrə çıxış imkanlarını və qarşılaşdıqları mümkün spesifik 

dolanışıq problemlərini müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunmalıdır. 

 

RRA məlumatları, FPA fəaliyyətlərinin bütün qruplar üçün əlçatan olacağı şəkildə 

fəaliyyətlərin dizaynına kömək edir. Bəzi hallarda uşaqlar üçün tematik rəsm müsabiqələri 
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və ya gəlir gətirən fəaliyyətə başlamaq üçün qadın qruplarının təşkili kimi müəyyən 

qruplara çatmaq üçün xüsusi FPA fəaliyyətlərindən istifadə olunur. İnklüzivlik Regional İş 

Qrupları və Kənd İşçi Qruplarının tərkibində də əks olunmalıdır. (Bax §5.3 və 5.4) 

 

Bərabərlik mütləq bərabər miqdarda FPA kapitallaşma fondunun (bax §6.2) iştirakçıların 

hər birinə ödəniləcəyi demək deyil. FPA-da bərabərlik deməkdir ki, bütün potensial 

faydalananların müsabiqələr və digər fəaliyyətlər kimi iştirak etmək və FPA 

fəaliyyətlərindən faydalanmaq üçün ədalətli və bərabər imkanlara sahib olmaları lazımdır. 

FPA, asanlıqla çoxalda bilən və yerli mənbələrlə tətbiq oluna bilən ən yaxşı yerli həllərə 

mükafatlar təqdim edir. FPA tədbirləri yalnız qalibləri mükafatlandırmaq üçün deyil, eyni 

zamanda insanları öz vəziyyətində və öz mənbələri ilə həyata keçirə biləcəkləri həll 

yollarına məruz qoyan bilişsel öyrənmə imkanlarıdır. FPA ən yaxşısını öyrənmək üçündür. 

 

3.3 Kooperativ rəqabəti ən yaxşı fikirlər və ən yaxşı təcrübələr yaradır 

 

Yüngül rəqabət və mükafat mükafatı qazanmaq perspektivləri insanları həmişəkindən 

daha fəal və yaradıcı olmağa stimullaşdırır. İnsanlar öz vəziyyətlərindən kənar 

düşünməyə, mövcud həyatlarının və işlərinin səbəblərini araşdırmağa, öz ehtiraslarını və 

öz imkanları daxilində yeni imkanlarını düşünməyə başlayırlar. Bu müddətdə vəziyyətlərini 

yaxşılaşdırmaq və özlərinə kömək etmək üçün ehtiyac duyduqları yeni bilik və bacarıqları 

müəyyənləşdirəcəklər. Yüngül rəqabət onları yeni zehni birliklər yaratmağa və yeni fikirləri 

özləri tərəfindən kəşf etdikləri və tam olaraq başa düşə, başlata və həyata keçirə 

biləcəkləri inkişaf təşəbbüslərinə mənimsəməyə və yerləşdirməyə təşviq edir. Mükafat 

mükafatları yalnız maddi bir təşviq vermir, həm də müzakirələrə başlayan və bu yeni 

müsbət təcrübələrin assimilyasiyasını, yerləşməsini və özünəməxsuslaşdırılmasını daha 

da gücləndirən ən yaxşı fikir və təcrübələri qeyd edir. 

 

FPA, insanları dolanışıq problemlərini aradan qaldırmaq üçün ən yaxşı həll yollarını 

tapmağa, icma uyğunluğunu yaxşılaşdırmağa və ya təbii qaynaqlardan davamlı və gəlirli 

bir şəkildə istifadə etməyə təşviq etmək üçün icmalarda kooperativ yarışmalar təşkil edir. 

Yarışlar insanları yerli vəziyyəti, qəbul olunan problemləri araşdırmağa və yerli kontekstə 

ən uyğun həll yollarını müəyyənləşdirməyə təşviq edir. FPA müsabiqəsi (yarışma və 

mükafat) aləti §6.1-də təsvir edilmişdir. 

 

3.4 Birbaşa maliyyələşdirmə ideyaların uğurlu istehsalını və həyata 

keçirilməsini dəstəkləyir 

 

FPA kanalları maliyyəni faydalananlara müxtəlif mexanizmlər vasitəsilə yönəldir, məsələn: 

❖ İdeyaların inkişafı və təqdimatı üçün ilkin xərcləri ödəmək üçün pul; 

❖ Kooperativ müsabiqələrində qalib gələnlər üçün mükafat mükafatları; 

❖ Bir iş fikri müsabiqəsində əvvəlcədən seçilmiş daha çox iştirakçıya kiçik birinci 

mərhələ mükafatı; bu ilkin mükafat eyni rəqabətin ikinci mərhələsində biznes 

planlarını inkişaf etdirmək üçün vəsait və təşviq edir; 

❖ Gəlir gətirən fikirlərə başlamaq üçün bir qadın qrupuna qoşulduğunuz üçün pul; 

❖ Qənaət hədəfləri və məhsuldar qənaət istifadə hədəfləri əldə edildikdə, sonradan 

əlavə oluna bilən əmanət qrupu üçün birgə maliyyələşdirmə. 

 



Transsərhəd Birgə Katiblik – III  Maliyyə İştirakçı Yanaşması (FPA) 

  Tətbiqi Təlimat və Alətlər dəsti 2020 

 

- 8 - 

Kiçik toxum fondları, insanlara öz maliyyə qaynaqlarını riskə atmaqdan qorxmadan 

yaradıcı olmaq azadlığı həddini təmin edir. Bu, eyni zamanda bir inam əlaməti olaraq 

xidmət edir ki, xalqın öz inkişafını öz üzərinə götürməsi. Bu, insanları daha çox mil 

getməyə və öz vaxtına və resurslarına sərmayə qoymağa, habelə yenilikçi ən yaxşı fikir 

və təcrübələr yaratmağa, qalib gəlməyə təşviq edir. Qaliblər yenidən mükafat mükafatları 

şəklində birbaşa maliyyələşmə əldə edirlər. Mükafat pulu daha çox qazanan fikirlərin 

həyata keçirilməsinə investisiya qoymaq üçün istifadə olunur. 

 

FPA maliyyələşdirməsi, birbaşa "iqtisadiyyata və sosial-iqtisadi inkişafa" birbaşa vəsait 

qoyur. İnsanlar özləri layihə fondlarına çox təsir göstərən maliyyə və natura əlavələri əlavə 

edirlər. Bu investisiyalar proyekt tərəfindən qoyulmaq əvəzinə prosesə yönəldilir və inamı, 

öhdəliyi və mülkiyyəti gücləndirir və yeni inkişaf təşəbbüslərinin davamlılığına kömək edir. 

Birbaşa maliyyələşdirmə §6.2-də təsvir olunan 'kapitallaşma aləti' vasitəsi ilə həyata 

keçirilir. 

 

3.5 İnsanların rəhbərliyi ilə öyrənmə, bilik və təcrübə səfərbərliyi 

 
FPA təcrübələri göstərir ki, insanlar bir anda yeni inkişaf fikirlərini planlaşdırmaq və həyata 
keçirmək üçün əlavə bilik və bacarıqlara ehtiyac duyduqlarını başa düşürlər. Həm 
faydalananlar, həm də Fasilitator bu ehtiyacı tanıya bilər və bundan sonra hansı xarici bilik 
və təcrübələrə ehtiyac olduğunu və bunun necə əldə edilə biləcəyini müzakirə etməlidirlər. 
Bu, faydalananların tələb etdiklərini və bunun onlara uyğun olacağını qəbul etmədən tətbiq 
edilməməlidir. Mübadilə və ya təlimlər faydalananların tələbi səbəbindən həyata 
keçirildikdə, daha motivasiya olacaq, daha çox maraqlanacaq və daha yaxşı öyrənəcəklər. 
 
FPA yerli idarəetmə mübadiləsi səfərlərini ciddi şəkildə təşviq edir və asanlaşdırır, eyni 
zamanda öyrənmə ehtiyaclarının hiss olunduğu FPA fəaliyyətləri ilə birbaşa əlaqəli olan 
təcrübə və (praktik) təlimləri səfərbər edə bilər. Mübadilə ziyarətləri, oxşar kənd yerlərində 
yaşıdları ilə iştirakçı inkişaf, yeni texnologiyalar, inkişaf üçün həll yolları və s. Mövzularda 
müzakirələr aparmağa imkan verən güclü bir vasitədir. insanların. Yeni məlumatlar və 
təcrübələr daha asan mənimsənilir və yerləşdirilir. Xarici təcrübə, tətbiq olunan FPA 
mövzularına birbaşa aidiyyəti olan yeni bilik və bacarıqları praktik qaydada yaymaq üçün 
yetkinlərin öyrənmə metodlarından istifadə edərək praktiki təlimlər vasitəsilə səfərbər edilə 
bilər. FPA "mübadilə və öyrənmə" aləti §6.3-də təsvir edilmişdir. 
 

3.6 Mediaya yaxınlaşma FPA təsirini gücləndirir 

 
FPA prosesin müxtəlif mərhələlərində mediadan istifadə edir ki, bu da artıq işçi qruplarının 
formalaşması, yarışma elanları, mübadilə səfərləri və təlimləri ilə bağlı açıqlama, ictimai 
mühakimə və qiymət mükafatı tədbirləri və s. Ola bilər. məqsədlər: 

❖ Televiziya, radio, qəzet və ya sosial şəbəkələrdə insanların fəaliyyətini ifşa etmək 
güclü qürur mənbəyidir və insanları motivasiya edir; onlara güclü mülkiyyət hissi və 
özünəinam hissi verir. 

❖ Elanlar daha geniş auditoriyaya çatır və FPA fəaliyyətlərində iştirak etmək üçün 
marağı və motivasiyanı artırır; 

❖ Kəndlərin mediada ifşası mübahisələr, kollektiv yaradıcı düşüncə və ümidləri 
doğrultmaq istəkləri baxımından cəmiyyət səviyyəsində güclü dinamikanı tetikler; 
güclü bir fəaliyyət gücləndiricisidir; 

❖ Maruz qalma mübadilə və müsabiqələrin nəticələrini yayır və daha geniş auditoriya 
tərəfindən öyrənilməsinə kömək edir; 
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❖ Events Tədbirlərin mediada işıqlandırılması şəffaflığa və hesabatlılığa kömək edir; 
❖ Media Mediada ifşa olunma qüruru, öz nailiyyətlərini təsdiqləməyi, özünə inamı 

tetikler və yerləşmə, daxili vəziyyətə gətirmə və nəticədə mülkiyyət və davamlılığa 
çox güclü kömək edir. 

 

3.7 FPA şəffaf və hesabatlıdır 

 
FPA prosesindəki şəffaflıq, FPA proqramından, qaydalarından və qərarlarından xəbərdar 
olmaq üçün maraqlı tərəflərlə açıq və aydın bir əlaqə tələb edir. Məsuliyyət üçün bu 
məlumat sənədləşdirilib təsdiqlənsə yaxşı olar. İctimaiyyətə təqdim etmək üçün əsas 
şəffaflıq və hesabatlılıq məlumatlarına aşağıdakılar daxildir: 

❖ Regional İşçi Qrupun qərarları (məsələn, iclas protokollarının xülasəsi); 
❖ Müsabiqələr iştirak etmək hüququ üçün aydın və ədalətli meyarlar, dəqiq seçim 

meyarları və müddətləri ilə elan edilir; 
❖ Hakimlər ən yaxşı şəkildə açıq iclaslarda aparılır və münsiflər heyəti seçim 

meyarlarını necə tətbiq etdiklərini və mükafat qaliblərini seçmək qərarına 
gəldiklərini izah etməlidir; 

❖ Fəaliyyət qiymətləndirmələrində prosesin şəffaflığı qiymətləndirilə bilər və 
öyrənilən dərsləri müəyyənləşdirmək və növbəti dəfə daha yaxşı nəticə əldə etmək 
üçün qiymətləndirmə nəticələri ictimaiyyətdə müzakirə edilə bilər. 

 
İşçi qrupu iclasları, mübadilə ziyarətləri, təlimlər, ictimai mühakimə tədbirləri və s. dən 
başlayaraq FPA fəaliyyətinin mediada işıqlandırılması şəffaflığı və hesabatlılığı 
dəstəkləyir. Seçim meyarlarını necə tətbiq etdiklərini münsiflər heyəti tərəfindən 
ictimaiyyət tərəfindən qiymətləndirilən hadisələr və açıqlamalar ilə qərarlar daha yaxşı 
başa düşüləcək və qəbul ediləcəkdir. Regional İşçi Qrupun şəffaflığı və hesabatlılığı yerli 
əhalinin icma inkişafı prosesini və kənd inkişaf proqramlarından və ya qoruma 
müqavilələrindən (Eko-Dəhliz Fondundan [ECF]) qrant vəsaitlərinin istifadəsini idarə 
etmək üçün bu nümayəndələrə etibar edəcəklərini göstərir; bax §9.4). FPA 
tətbiqetməsindən əldə edilmiş təcrübə göstərir ki, açıqlıq və fəal iştirakın təşviqi, maraqlı 
tərəflər arasında etibar yaratmağa və özlərinə güvənməyə əhəmiyyətli dərəcədə kömək 
etmişdir. 
 

3.8 Bu prinsiplərə sadiq qalmağın faydaları 

 
Bu FPA prinsiplərinin tətbiqi aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik bir inkişaf prosesinə səbəb 
olacaqdır: 

❖ Yeni inkişaf üfüqləri və imkanları açan inkişaf kəşfi prosesi; 
❖ Diqqəti "həll ediləcək problemlərə" deyil, "ortaya çıxarılacaq potensiallara" 

yönəltmək; 
❖ İnkişaf tədbirlərinin öyrənilməsini və maliyyələşdirilməsini birləşdirmək; 
❖ Müəllimlər və mütəxəssislər deyil, insanlar və onların həlləri diqqət mərkəzində 

olduğu yerdə birlikdə edərək dinamik öyrənmənin təmin edilməsi; 
❖ Qərar qəbuletmə, məsuliyyət; və yerli aktyorlara büdcə idarəetməsi, onlara yerli 

inkişafı öyrənmək və rəhbərlik etmək üçün imkanlar və mənbələr təqdim etmək; 
❖ Prosesin və icmaların və ev təsərrüfatlarının nəticələri ilə qürur və mülkiyyət; 
❖ Projects Layihələr, qorunan ərazilər və icmalar arasında etibar qurmaq və özlərinə 

daha çox inam (özünə inam) 
❖ Layihə hədəflərinə çatmağı və insanların (bəzən bilinməyən) inkişaf istəklərini 

birləşdirən bir FPA prosesi. 
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FPA bunlar barədə deyil: 
 

The FPA aşağıdakılar barədədir: 

❖ İnsanları milli parklardan 

çəpərləndirərək təbiəti qorumaq; 

❖ Klassik iştirak konsultasiyası 

(məs. PRA); 

❖ Müdrikliyi yaymaq üçün kənar 

ekspertizanın mərkəzi rolu; 

❖ Layihəyə əsaslanan və diktə 

olunan fəaliyyət planlaması; 

❖ Mütəxəssislərin gördüyü sosial-

iqtisadi inkişaf; 

❖ Harmoniya və konsensus. 

❖ İnsanların özləri tərəfindən "inkişaf 

hərəkətləri" nin aktiv şəkildə kəşf 

edilməsi və uğurlu olmaq üçün 

insanların həyatına inteqrasiyası; 

❖ Yerli inkişaf üçün yeni davranış, 

yeni texnologiyalar və 

investisiyaların yerli vəziyyət üçün 

qəbul edilməsi və uyğunlaşdırılması; 

❖ Yeni məsələləri aktiv şəkildə 

əlaqələndirərək yeni bacarıqlara 

yiyələnmək; 

❖ Mövcud təcrübələrə yeni 

texnologiyalar və yeni bacarıqların 

daxil edilməsi və yerli olaraq yerli 

vəziyyətə uyğunlaşdırılması. 
 



Transsərhəd Birgə Katiblik – III  Maliyyə İştirakçı Yanaşması (FPA) 

  Tətbiqi Təlimat və Alətlər dəsti 2020 

 

- 11 - 

4 FPA tətbiqi üçün tövsiyələr və təlimatlar 

 

Əvvəlki fəsildə FPA prinsiplərinə əlavə olaraq, bu fəsildə FPA fəaliyyətinin planlaşdırılması 

və həyata keçirilməsi üçün FPA prosesinin daha uğurlu olmasına kömək edəcək təlimatlar 

verilir. 

 

4.1 FPA və layihə işçiləri fasilitasiya üçün özlərini məhdudlaşdırırlar 

 

Prinsip 1, FPA-nın fəaliyyətlərin koordinasiyası və asanlaşdırılması ilə məhdudlaşması 

lazım olduğunu nəzərdə tutur. İlkin RRA əsas dolanışıq problemlərini müəyyənləşdirir və 

onları ümumi icma inkişaf temaları, dolanışıq, ətraf mühit, təbiətin qorunması3, gəlir əldə 

etmə, iş inkişafı və s. inkişaf, FPA kənd təsərrüfatı, istixanalar, suvarma, sağlamlıq, 

tullantıların toplanması və ya qidanın qorunması kimi spesifik tematik fəaliyyətlər və ya 

həllər təklif etməkdən çəkinməlidir. Ümumi çərçivə və mövzular qurulduqdan sonra, FPA 

Regional İdarəetmə Qruplarında (RWG) insanların idarə etdiyi bir müddət üçün 

fəaliyyətləri planlaşdırmaq və əlaqələndirmək üçün müzakirələri asanlaşdırır. FPA-nın 

başlanğıc mərhələsində mübadilə və öyrənmə insanlara (RWG üzvləri, kənd 

nümayəndələri) FPA prosesi haqqında daha yaxşı başa düşmək üçün istifadə edilə bilər. 

Bu, daha yaxşı məlumatlı qərarlar qəbul etməyə imkan verəcəkdir. Səs asanlaşdırması 

uğurlu FPA tətbiqinin açarıdır. §7.1 asanlaşdırma üçün daha çox təlimat verir. 

 

4.2 FPA gərginlikdən konstruktiv istifadə edir 

 

Klassik iştirakçı inkişaf yanaşmaları texniki cəhətdən konsensus yaratmaq üçün 

tənzimlənir. Mütəxəssislər tərəfindən idarə olunan, planlı, xətti inkişafın həyata 

keçirilməsinə mane ola biləcək narahatlıq, çəkişmə və ya sosial qarışıqlıqdan doğan bir 

qorxu var. Klassik model "harmoniya" və "konsensus" axtarır. Sosioloji baxımdan gərginlik 

hər cəmiyyətin bir hissəsidir. Belə gərginliklər həll edildikdə yeniləri ortaya çıxacaq. Dəlalət 

və mübahisələrin gətirilməsi, fikir mübahisələri və mübahisələrin tənqidi nəzərdən 

keçirilməsi dialektik prosesi inkişafı irəli aparan yeni fikirlərə səbəb olur. FPA inkişaf üçün 

yaradıcılığı və yeniliyi stimullaşdırmaq üçün rəqabət vasitəsi ilə mülayim rəqabəti, 

çətinlikləri və mülayim gərginliyi stimullaşdırır. Bu yarışlarda qalib olacaq və 

qazanmayanlar olacaq. Məqsəd ən yaxşı və qalib gələn fikir və təcrübələri 

müəyyənləşdirmək, onları qeyd etmək və insanların onlarla əlaqələndirib onlardan 

öyrənmələrini təmin etməkdir. Rəqabət dəqiq qaydalar və meyarlarla aparıldıqda və 

proses şəffaf və qaydalara uyğun olduqda nəticə daha asan başa düşüləcək və qəbul 

ediləcəkdir. Sonra bir öyrənmə anı və inkişaf dəyişikliyi üçün güclü bir trayektoriyaya 

çevrilir. 

 

Münsiflər də daxil olmaqla iştirakçıların qaydalara və proses addımlarına riayət etmələrini 

təmin etmək üçün səs asanlaşdırılması tələb olunur. Sapmalar halında, Təlimatçı 

iştirakçılardan qaydalara riayət etdiklərini düşünmələrini istəməlidir. Duyğu və gərginlik 

yüksək olduqda, qaydalara və proses addımlarına yönəlmə gərginliyi azaltmağa kömək 

edəcəkdir. §7.1.2 gərginliyi idarə etmək üçün təlimatlar və üsullar verir. 

 

 
3  Davamlı sosial-iqtisadi inkişafa uyğun olaraq təbiətin qorunması ENPP layihələrinin diqqət 
mərkəzində və vəzifəsidir. 
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4.3 FPA siyasi və ya dini mübahisələrdən uzaqlaşır 

 

FPA icmalarda bərabərhüquqlu iştirakçı və əhatəli sosial-iqtisadi inkişafa kömək edir. 

Diqqət ətraf mühitə və təbiətin qorunmasına mənfi təsir göstərmədən yaşayış tərzinin 

davamlı yaxşılaşdırılmasına yönəldilmişdir. Siyasi və dini maraqlar prosesdə ortaya çıxa 

bilər və prioritet qazana bilər və ya yalnız bu maraqların rol oynadığı təəssüratını yarada 

bilər. Bu kimi hallar mübahisələrə, incikliklərə və gərginliyə səbəb olur və FPA prosesini 

əsas məqsədindən uzaqlaşdırır. Bu səbəbdən siyasi və dini mübahisəli mövzular və 

maraqların FPA fəaliyyətinin məzmunu xaricində saxlanılması və FPA prosesinin bu kimi 

məsələlərdən kənarlaşdırılması tövsiyə olunur. 

 

Digər tərəfdən, FPA yerli idarəetmə, təşkilat və icmaların nümayəndələri ilə Yerli İşçi 

Qrupları yaradan iştirakçı bir prosesdir. Yerli idarələrdən olan bu cür nümayəndələrin tez-

tez siyasi mənsubiyyəti var. Digər hallarda hörmətli yerli dini liderlər Yerli İşçi Qruplarına 

üzv ola bilərlər. Bu cür üzvlər yaxşı qəbul edildikdə və rollarını qərəzsiz və qərəzsiz bir 

şəkildə yerinə yetirdikdə və FPA prinsiplərinə riayət etdikdə, bu yaxşı işləyəcək və daha 

sonra tamamilə qəbul edilə bilər. Bu qaydalar əvvəldən bütün iştirakçılar ilə razılaşdırılmalı 

və müəyyənləşdirilməlidir. 

 

4.4 4.4 FPA məcmu dövrlər ərzində irəliləyir 

 

FPA fəaliyyətləri, başlanğıc RRA-da müəyyənləşdirilmiş və insanlarla razılaşdırılmış 

tematik mövzulardan başlayan ardıcıl məcmu "öyrənmə dövrlərində" aparılır və bundan 

sonra əvvəlki dövrlərdən əldə edilmiş təcrübələrə əsaslanaraq davam edir. FPA tez-tez 

kənd kontekstində tətbiq olunduğundan, dövrləri müvafiq ərazinin illik fəsillərini və əkinçilik 

dövrlərini nəzərə almalıdır. Bu, istehsal və maliyyələşdirmə mərhələləri, vaxtın və əməyin 

əlçatanlığı və dağ mənzərələrində qışın çətinliyini nəzərə alaraq çox vaxt rahat ola bilər. 

Ancaq bu həmişə sabit bir qayda deyil. İnsanlar tərəfindən yaşayış təminatına dair yeni 

mövzular və ya yeni inkişaf imkanları irəli sürülürsə, bunlar müzakirə oluna bilər və yeni 

yerlərə çıxmaq üçün rahatlıq təmin edilir. 

 

FPA tez-tez ilkin RRA-da müəyyən edilmiş mövzular ətrafında başlanğıc fəaliyyətinin 

başlanğıc seriyası ilə başlayır. Bu, regional işçi qrupuna, iştirakçılara, aparıcılara və digər 

maraqlı tərəflərə FPA fəaliyyətinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi, FPA alətlərindən 

istifadə və FPA qaydalarına riayət etməklə tanış olmaq imkanı verir. Bu ilkin mərhələlərdə 

insanlar tez-tez toxum pulu və ya mükafat pulunun iplər bağlanmadan verildiyi fikrinə 

inanmırlar. İlk fəaliyyətlərə qatıldıqdan sonra, prosesi və şərtləri (ya da çatışmazlığı) 

yeniliklərdən və yeni və yenilikçi fikirlər və fəaliyyətlər gətirməkdən həqiqətən faydalana 

biləcəkləri imkanlar kimi başa düşürlər. 

 

Ehtiyacların ardıcıllığı və insanların yetişən inkişaf ehtiyacları bir neçə FPA dövründə 

müşahidə olunurdu: Əvvəlcə insanlar istehsalata başlamaq üçün ən çox maraqlanırdılar, 

məsələn, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı, bağçılıq, ərzaq qorunması və ya əl işləri. 

İstehsal yaxşılaşdıqdan sonra artıqları var və məhsullarını satmaqda maraqlı oldular. 

Sonra marketinq üçün yarışlar daha uyğun oldu. 
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Daha yaxşı satışlardan gəlir əldə etdikdən sonra, iş bacarıqlarının və idarəetmənin yeni 

problemlər olduğunu bildilər. Bu ehtiyacların davamı mütəxəssislərin də tövsiyə edəcəyi 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı prosesləri üçün normaldır. Bununla birlikdə, FPA-da fikir və 

ehtiyaclar insanların ehtiyaclarına uyğun olaraq addım-addım inkişaf etdi. Ehtiyaclara 

əsaslanan həssas fəaliyyətlər öyrənmə motivasiyasını artırdı və ardıcıl addımların həyata 

keçirilməsinə sadiq qaldı. 

 

4.5 FPA fəaliyyətinin layihənin mandatı və əhatə dairəsi daxilində 

saxlanmasına icazə verilir 

 

ENPP-nin Cənubi Qafqazdakı layihələrinin məqsədi yerli icmaların sosial-iqtisadi inkişafı 

ilə uyğun olaraq təbiətin qorunmasını yaxşılaşdırmaqdır. Bu layihələr, qorunan ərazilərə 

bitişik icmalarda davamlı sosial-iqtisadi inkişafa investisiya qoymaq üçün FPA istifadə edir. 

Təbii qaynaqların ənənəvi istifadəsi çox vaxt daha az davamlı olur. FPA insanların 

fəaliyyətlərinə qərar verməsinə imkan verir və insanların davamlı olmayan təbii 

ehtiyatlardan istifadəni genişləndirmək istədikləri riski daşıyır, çünki bu, onların yaşayış 

tərzidir və genişlənmək onlar üçün daha çox gəlir deməkdir. Digər tərəfdən, layihə və 

qorunan ərazilər davamlı olmayan ənənəvi təbii resurs istifadəsini məhdudlaşdırır. Bu 

fərqli maraqlar çox vaxt inciklik və inamsızlığa səbəb olur. Bu inciklik, FPA prosesini 

asanlaşdırmaq üçün xüsusi bir çətinlik yaradır. 

 

Son illərdə Cənubi Qafqazdakı FPA fəaliyyətlərində bu risklər və çətinliklər açıq ünsiyyət, 

iştirakçı planlaşdırma və tətbiqetmə ilə aradan qaldırıldı. Layihə və təbiətin qorunması ilə 

uyğun davamlı sosial-iqtisadi inkişafa dair FPA məqsədi əvvəldən icmalara aydınlaşdırıldı. 

Bu məqsəd daha sonra FPA fəaliyyətlərinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi üçün 

bir çərçivə olaraq istifadə edilmişdir. Yarışmalarda kriteriyalarda davamlı təbii resurs 

istifadəsi üçün yenilikçi həllər və təbiətin qorunması ilə uzlaşan həllər üçün əlavə ballar 

yer alıb. 

 

FPA tətbiqi göstərdi ki, ilk rezervasyonlardan və inamsızlıqdan sonra insanlar tez-tez 

yaradıcı həll yolları ilə gəldilər və hətta davamlı ekosistem xidmətləri və ekoturizmdən yeni 

fürsətlər kimi təbiətin qorunmasından faydaları aşkar etdilər. Qorunan ərazi təmsilçilərinin 

FPA prosesində iştirakı müsbət qəbul edildi. 

 

Şəffaf ünsiyyət, məlumatlılığın artırılması və seçim meyarları sayəsində FPA fəaliyyətlərini 

layihə mandatı daxilində saxlamaq mümkündür. Cənubi Qafqaz təcrübəsi göstərir ki, 

insanlar öz həyat tərzlərində yenilikçi davamlı inkişaflar təklif edə bilər və hətta özlərini 

təbiəti qorumaq təşəbbüslərini irəli sürə bilərlər. FPA yerli icmalar və qorunan ərazilər 

arasındakı gərginliyin azaldılmasına əhəmiyyətli dərəcədə kömək etdi. FPA iştirakçıları 

tez-tez inam qurmağı FPA-nın ilk müsbət təsirlərindən biri kimi qeyd edirlər. 
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4.6 Raymi - bayram FPA tədbirləri 

 

FPA, fərqli adlarla bilinən Cənubi Amerikadan gəldi. Bir ümumi ad Quechua 4  dilində 

"festival" mənasını verən "Raymi" dir. Latın Amerikasında FPA toplantıları çox vaxt 

müsabiqələrin mühakimə olunduğu, mükafatların verildiyi və insanların qalibləri və yeni 

inkişaf imkanlarını qeyd etdiyi bayram kənd toplantılarıdır. İnkişafa konstruktiv münasibət 

göstərən bu cür icma tədbirləri insanları bayram və qalib gələn bir ruh halına gətirir. Bu, 

cəmiyyətin mənasını və əməkdaşlığını artırır və insanlar inkişaf problemlərinin 

mükafatlandırılmış ən yaxşı fikir və təcrübə ilə aşılacağını hiss edirlər. Müsbət psixoloji 

təsir xalqın bu xoş və şənlik hisslərini işarələnmiş ən yaxşı həll yolları ilə əlaqələndirməsi 

olacaqdır ki, bu da bu yeni həllərin mənimsənilməsini və yerləşməsini artırır. 

 

Ayrıca, Cənubi Qafqazda bəzi FPA tədbirləri, məktəbli uşaqların dramı və ya mahnıları ilə 

kütləvi bayram tədbirləri olaraq təşkil edildi. Bir halda uşaqlar ətrafdakıları təmizləmək 

üçün bütün heyvanları səfərbər etdikdən sonra quyruğunu itirib yenidən özünə qaytarılan 

bir tülkünün köhnə xalq nağılına əsaslanan bir dram nümayiş etdirdilər. Dramın 

mədəniyyət və ətraf mühitin şüurlandırılması istiqamətləri var. Bu cür nümunələr RWG 

təhsili zamanı izah edilə bilər və Təlimatçı RWG-ni mədəni və bayram aspektləri ilə FPA 

tədbirləri təşkil etməyə təşviq etməlidir. Bu daha böyük auditoriyanı cəlb edəcək, daha 

yaxşı bir atmosfer yaradacaq və hətta məlumatlandırma səviyyəsində kömək edə bilər. 

İfaçı məktəblilərə və ya sənətçilərə verdikləri töhfələrə görə kiçik mükafatlar verilə bilər və 

bayram əhval-ruhiyyəsini daha da artıracaqdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4 Keçua: Peru Andes bölgəsinin yerli dili 
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5 FPA Maraqlı tərəflər və təşkilati quraşdırma 

 

FPA, fərqli rollarda və fərqli məsuliyyət daşıyan fərqli aktyorların iştirak etdiyi dinamik 

iştirakçı inkişaf prosesidir. Layihə və icra qrupu əsasən yerli əhalinin hədəflərini, 

fəaliyyətlərini və nəticələrini müəyyənləşdirməsinə imkan verən əlverişli bir mühit yaradır. 

FPA özünü asanlaşdırma ilə məhdudlaşdırır. Bu proses aşağıdakı xüsusiyyətlərə sahib 

bir oyuna bənzəyir: 

❖ Oyunun hədəfləri aydındır və maraqlı tərəflər tərəfindən dəstəklənir; 
❖ Qaydalar aydındır və qəbul edilir; 
❖ Şəffaflıq və qaydalara və nəticələrə sadiqlik barədə bir rəy mövcuddur; 
❖ İnsanlar könüllü olaraq iştirak edirlər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2. FPA prosesinin oyun kimi əsas elementləri 

 

Təcrübəçi (fasilitator) hədəf populyasiyaya hədəfləri müəyyənləşdirməyə, oyun 

qaydalarını təyin etməyə və iştirakçılarla razılaşdırmağa və əks əlaqə mexanizmlərini təyin 

etməyə kömək edir. Oyunda hansı maraqlı tərəflərin və hansı rollarda iştirak edəcəyi də 

aydın olmalıdır. FPA bəzən kənar şəxsləri iştiraka cəlb edən müsabiqələrdən istifadə edir 

və pul mükafatları verir; aydın qaydalar hər hansı bir anlaşılmazlığın qarşısını alır. 'FPA 

oyunu' qaydalara uyğun olaraq və iştirak etmək üçün bərabərhüquqlu oyunçularla inkişaf 

etməlidir. Oyun oynayaraq və razılaşdırılmış qaydalara hörmət edərək qaliblər girişlərinə 

və qazandıqlarına görə ortaya çıxacaqlar. Təcrübəçi məzmuna münasibətdə neytral qalır 

və oyunun nəticəsinə müdaxilədən çəkinir. Onun əsas məsuliyyəti, iştirakçıların qaydaları 

başa düşmələri və qəbul etmələri və qaydalara riayət etmələri, FPA prinsiplərinin və 

təlimatlarının yerinə yetirildiyi və ədalətli oynandığıdır. 

 

Fərqli aktyorlar üçün aydın rolları olan sağlam təşkilati və institusional tənzimləmələr yaxşı 

bir FPA prosesini təmin edəcəkdir. Şəkil 3 və təşkilat matrisi (Cədvəl 1) tövsiyə olunan 

təşkilati quruluşu göstərir. Bununla birlikdə, təşkilati quraşdırma ən yaxşı konkret layihə 

şərtlərinə və fərqli aktyorlara uyğun olaraq uyğunlaşdırılır. Sonrakı bəndlərdə məsuliyyət 

və rollar (tapşırıqlar) daha ətraflı təsvir edilmişdir. Əsas rollar, prosesin uyğunlaşdırılması 

və dəstəkləyici xidmətləridir. Təqdimatçı və Dəstək QHT-ləri üçün nümunəvi texniki 

tapşırıqlar (TOR) Əlavə 1 və Əlavə 2-də verilmişdir ki, bu da layihələrin ehtiyaclarına və 

şərtlərinə uyğun olaraq uyğunlaşdırılmalıdır. 

FPA Prinsipləri; 

qaydaları; 

alətləri 

İnsanların idarə etdiyi 

iştirakçılı sosial-iqtisadi 

inkişaf 

Fasilitasiya, 

media, monitoring 

Məqsədlər 

Qaydalar 
Şəffaflıq və 

geri dönüş 

Biliklərin artırılması, inkluzivlik 

Könüllü 

iştirakçılıq 
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Şəkil 3. FPA Maraqlı Tərəflər qrafiki 

 

 

Cədvəl 1. Maraqlı tərəflərin matrisası 

# Maraqlı tərəf Rolu və məsuliyyəti Qeydlər 

A FPA Yardımçı 
Komandası 

  

A.1 Layihə Komandası Vəsait verir və ümumi 
monitorinqi aparır 

 

1 Komanda rəhbəri Layihənin ümumi məsuliyyəti; 
plan və büdcələri, xidmət 
təminatçıları ilə müqavilələri 
təsdiq edir. 

 

2 İştirakçı Sosial-
İqtisadi İnkişaf 

Planlaşdırma, icra və 
monitorinqdə FPA icra qrupuna 

İştirakçı sosial-iqtisadi 
inkişaf, cəmiyyətin 

 

Hədəf qrupu 
Müsabiqələrdə iştirak edə bilər; kapitallaşma, mübadilə və öyrənməyə giriş 

11. Yerli gənclər və uşaqlar 
Hədəf cəmiyyətlərində gənc yetkinlər və 

uşaqlar 

 

FPA Yardımçı 

Komandası 

(FST) 

Layihə Komandası 
1. Komanda Lideri 

2. İştirakçı Sosial-İqtisadi İnkişaf 

Mütəxəssisi 

FPA Tətbiq Qrupu 
3. FPA Fasilitatoru 

4. FPA Dəstəyi QH 

6. Kənd İşçi Qrupları 

(VWG) 
Kənd rəhbəri 

Kənd təşkilatları 

İcma nümayəndələri 

7. Yerli münsiflər heyəti 
Müstəqil yerli əhali 

Xarici mövzu mütəxəssisləri 

 5. Regional İşçi 

Qrupu (RWG) 
Yerli İdarəetmə 

Yerli vətəndaş cəmiyyəti 

təşkilatları 

İcma nümayəndələri 

Sektor/qadın nümayəndələri 

10. Yerli iş adamları / 

sahibkarlar 
Fərqli ticarət sektorlarında yerli 

müəssisələr 

9. Yerli qadınlar 
Yerli ev təsərrüfatlarının qadın 

üzvləri 

8. Yerli ev təsərrüfatları 
Hədəf icmalardakı yaşayış evləri 

12. Layihə sahəsindən 

kənarda yaşayan icmalar 
Mübadilə səfərləri üçün potensial 

13. Xarici mütəxəssislər 
Ehtiyaclara əsaslanan praktiki təlim və 

təcrübə təmin edin 

C. Digər 

maraqlı 

tərəflər 

B. İcmalar 
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# Maraqlı tərəf Rolu və məsuliyyəti Qeydlər 

Mütəxəssisi və 
Proses Mütəxəssisi 

rəhbərlik və dəstək verir. 
Fasilitator və QHT üçün TOR 
hazırlayır. 

səfərbərliyi və qrup 
prosesləri ilə bağlı 
təcrübəyə malik 
olmalıdır. 

A.2 FPA Tətbiq Qrupu Sahədə faktiki FPA 
planlaşdırma və tətbiqini edir. 

 

3 FPA Fasilitatoru  RWG ilə FPA fəaliyyətlərinin 
planlaşdırılması və həyata 
keçirilməsi üçün əsas sahə 
işçisi; FPA bütövlüyünün 
qəyyumu; prosesin 
monitorinqini və 
sənədləşdirilməsini dəstəkləyir. 

İştirakçı kənd inkişafı və 
proses yanaşması 
sahəsində təcrübəyə 
malik olmalı; texniki 
məzmundan çəkinir. 

4 FPA Dəstəyi QHT Mübadilə və öyrənmə, FPA 
tədbirləri, medianın səfərbər 
edilməsi və kapitallaşma 
ödənişlərinin idarə edilməsi 
üçün dəstək xidmətləri göstərir; 
prosesin monitorinqini və 
sənədləşdirilməsini dəstəkləyir. 

İştirakçı cəmiyyət inkişafı, 
fond idarəçiliyi, layihə 
rəhbərliyi ilə təcrübə. 

B İcmalar   

5 Regional İşçi Qrupu 
(RWG) 

FPA prosesində planlaşdırma 
və icra koordinasiyası, ünsiyyət 
və qərar vermə üçün maraqlı 
tərəf platforması. 

Üzvlər, yerli idarələr, 
vətəndaş cəmiyyəti, 
icmalardakı bölmələr kimi 
əsas paydaş qruplarının 
nümayəndələridir 

6 Kənd İşçi Qrupu 
(VWG) bir FPA 
layihəsinə bir çox 
FPA kəndinin 
qatılması halında 
isteğe bağlı quruluş 

Kənd səviyyəsində ünsiyyət və 
icra koordinasiyası ilə RWG -ni 
dəstəkləyir. 

Üzvlər, kənd liderləri, 
vətəndaş cəmiyyəti, 
kənddəki bölmələr kimi 
kənddəki əsas paydaş 
qruplarının 
nümayəndələridir. 

7 Münsiflər heyəti FPA kooperativ yarışlarının 
qərəzsiz və şəffaf 
qiymətləndirilməsi 

Münsiflər heyəti yerli 
insanlar və ya xarici 
mövzu mütəxəssisləri ola 
bilər; münsiflər heyəti 
tam, qərəzsiz və yaxşı 
qəbul edilməlidir. 

8 Yerli ev təsərrüfatları FPA fəaliyyətlərində iştirakdan 
faydalanacaq əsas hədəf 
qrupu. 

İcmaların üzvlüyü yaxşı 
müəyyən edilməli və 
şübhə edilməməlidir, 
məsələn, kənddəki 
qohumları olan xaricə 
köçən şəxslərin iştirak 
etməsi və faydalanması 
qeyri-mümkün olardı? 

9 Qadınlar Xüsusi FPA fəaliyyətlərinin 
həyata keçirildiyi yerli icmanın 
bir alt bölməsi. 

Gizli inkişaf potensialını 
ortaya çıxara bilər. 

10 Yerli iş adamları / 
sahibkarlar 

Çox vaxt gəlir əldə etmək və 
biznesin inkişafı ilə bağlı 

Davamlı müəssisələr 
yerli iqtisadiyyatı, 
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# Maraqlı tərəf Rolu və məsuliyyəti Qeydlər 

fəaliyyətlərin təşkil olunduğu 
xüsusi bir bölmə. 

məşğulluğu yaxşılaşdırır 
və xaricə köç üçün 
motivasiyanı azaldır. 

11 Gənclər/ məktəblilər Xüsusi FPA fəaliyyətlərinin 
həyata keçirildiyi yerli icmanın 
bir alt bölməsi. 

Çox vaxt valideynlərin 
maraqlarını cəlb edir, 
digər FPA 
fəaliyyətlərində 
böyüklərin iştirakını 
təşviq edir və (ətraf 
mühit) maarifləndirmə 
işinə kömək edir. 

C Digər maraqlı 
tərəflər 

  

12 Layihə sahəsindən 
kənarda, FPA və ya 
oxşar iştirak 
mexanizmləri olan 
icmalar 

Mübadilə səfəri üçün uyğun bir 
yer ola bilər. 

Hər üç Cənubi Qafqaz 
ölkəsində belə icmalar 
mövcuddur 

13 Xarici mütəxəssislər Yetkinlərin öyrənmə 
metodlarından istifadə edərək 
xüsusi mövzularda tələb 
olunan təlimlər verin. 

Təlim ehtiyacları 
insanlardan ortaya 
çıxmalıdır. 

 
 

5.1 FPA Dəstək Komandası 

 

FPA dəstək qrupu layihə heyəti, Fasilitator və FPA dəstək QHT-dən ibarətdir. 

 

5.1.1 FPA Layihə Komandası 

 

FPA layihə tərəfindən həyata keçirilir. FPA üçün əsas layihə heyəti Layihə Qrupunun 

Lideri (TL) və İştirakçi Sosial-İqtisadi İnkişaf Mütəxəssisidir. Layihə Qrupu Rəhbərinin 

vəzifələrinə ümumi layihə planlaşdırma, büdcə, satınalma, müqavilə, layihə 

koordinasiyası, monitorinq, idarəetmə (mühasibat daxil olmaqla) və layihə icraçı 

təşkilatına və donor qarşısında hesabat vermək daxildir. Mütəxəssislər və inzibati layihə 

işçiləri bu işlərdə Qrup Liderinə dəstək olurlar. 

 

Layihə qrupuna əsasən FPA planlaması və tətbiqi üçün texniki məsuliyyət daşıyan 

İştirakçi Sosial-İqtisadi İnkişaf Mütəxəssisi (PSEDS) daxil olacaqdır. Tətbiqin özü bir 

Fəsilətçi və dəstəkləyən bir QHT-dən ibarət olan əsas FPA Tətbiq qrupu tərəfindən 

aparılır. 

İştirakçi Sosial-İqtisadi İnkişaf Mütəxəssisinin FPA ilə bağlı vəzifələri aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

❖ FPA-nın əhatə dairəsinin müəyyənləşdirilməsi (hədəf icmaları, müddət, əsas layihə 

mandatı çərçivəsi və göstərici FPA büdcələri); 

❖ Təlimatçı və QHT üçün texniki tapşırıq (TOR) hazırlamaq; 

❖ Vasitəçi və QHT seçimi (TL ilə müqavilə bağlanacaq); 
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❖ İlkin RRA-da iştirak, mövzuların müəyyənləşdirilməsi və göstərici fəaliyyət 

büdcələri daxil olmaqla FPA tətbiqinə nəzarət, dəstək və monitorinq; 

❖ Tərəqqi, nailiyyətlər və plan və büdcələrdəki dəyişikliklər üçün TL-yə məlumat 

verin. 

 

Tercih olunan Sosial-İqtisadi İnkişaf Mütəxəssisi, FPA-da mükəmməl təcrübəyə və ya 

oxşar iştirakçı özüyeriyən inkişaf yanaşmalarına sahib olan və açıq şəkildə prosesi 

məsləhətləşmə və asanlaşdırma bacarıqlarına sahib olan baş məsləhətçidir. 

 

FPA çevik, tələbə əsaslanan, açıq iştirakçı bir prosesdir, yəni proses planlaşdırıla bilər, 

lakin nəticələr prosesin necə inkişaf edəcəyinə bağlıdır. Müvafiq monitorinq nəticələrdən 

daha çox prosesə yönəldiləcək; prosesin yaxşı gedib-getmədiyini və ya dəyişikliyə 

ehtiyacı olan əhəmiyyətli sapmaların olduğunu göstərəcəkdir. Proses, əhatə dairəsi və 

müddətlərindəki hər hansı bir dəyişiklikdən daha yaxşı izlənildiyi və sənədləşdirildiyi 

təqdirdə və ya icra qrupundakı dəyişikliklər layihənin prosedurlarına və donorlara görə 

asanlıqla əsaslandırıla bilər. 

 

5.2 FPA tətbiqetmə qrupu 

 

5.2.1 FPA rəhbərliyi 

 

Fasilitator FPA prosesinin gedişi üçün bütün müddəaların mövcudluğunu təmin edir və 

prosesin əsas katalizatorudur. Həm də FPA-nın bütövlüyünün və nəticədə 

müvəffəqiyyətinin qoruyucusudur. 

 

Oyun bənzərliyində hədəf populyasiyanı "oyun" oynamağa dəvət edir, oyunu və hədəfləri 

izah edir, "oyun" prosesinin oynanacağı qaydaları qurmağa və razılaşmağa kömək edir; 

qaydaların yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün "oyun oynanmağı" asanlaşdırır və əks 

əlaqə mexanizmini həyata keçirir. Xüsusi "oyunun nəticələrinə" tərəf yönəlmir, lakin 

məzmun neytral olaraq qalır. 

 

FPA dövrünün müxtəlif mərhələlərində Vasitəçi vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir: 

Başlama mərhələsi: 

❖ Sürətli Kənd Qiymətləndirməsinin (RRA) aparılması; İştirakçi Sosial-İqtisadi İnkişaf 

Mütəxəssisi ilə birlikdə və ya onun nəzarəti altında mümkündür; 

❖ Regional İşçi Qrupun yaradılması (bax §5.3) və onun təlimləri; o zaman eyni 

zamanda FPA-nın hədəfləri və qaydaları formalaşdırılacaq; bunlar RRA-nın 

tapıntılarından və FPA prinsipləri və təlimatlarından əldə ediləcəkdir. 

❖ Tətbiqetmə mərhələsi 

❖ RWG fəaliyyətlərini dəstəkləmək / asanlaşdırmaq: görüşlər, fəaliyyətlərin 

müəyyənləşdirilməsi və planlaşdırılması və FPA vasitələrindən istifadə; 

❖ Elanlardan, tədbirlərin və müsabiqələrin təşkilindən mühakimə olunmağa və 

medianın işıqlandırılması üçün mümkün ehtiyacların artırılmasına qədər 

fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinə dəstək vermək; 

❖ Bilik və ya təlim ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək və QHT ilə birlikdə müvafiq 

mübadilə səfərləri və təlimləri təşkil etmək; 
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❖ Tədbirlərin qiymətləndirilməsini asanlaşdırmaq (zəruri hallarda münsiflər heyətini 

hazırlamaq); 

❖ QHT ilə birlikdə FPA fəaliyyətləri, mübadilə və öyrənmə, tədbirlər və s qeydlərini 

aparır və layihəyə geri hesabat verir; 

❖ Fəaliyyətlərin qiymətləndirilməsini və növbəti dövr üçün fəaliyyətlərin 

müəyyənləşdirilməsini asanlaşdırın. 

 

Nəticə etibarilə, Fasilitator açıq şəkildə sübut edilmiş asanlaşdırma bacarıqlarına sahib 

olan və proses asanlaşdırma və iştirakçı layihələrin təcrübəsi olan birisidir. Dialektik qrup 

dinamikasını idarə edə bilər və "sosial gərginliklərdən" konstruktiv şəkildə istifadə edə 

bilər. Yetkinlərin öyrənmə metodlarını və fərdi və kollektiv idrak öyrənmələrini yaxşı bilir. 

Fasilitatorun keyfiyyəti və neytrallığı müvəffəqiyyətin menteşəsidir. 

 

5.2.2 FPA-ya dəstək verən QHT 

 

Asanlaşdırma prosesi nəqliyyat, toplantı / tədbir yerlərinin rezervasiyası, mübadilə və 

təlimlərin təşkili, iclasların və tədbirlərin sənədləşdirilməsi kimi vəsait və logistikanı idarə 

edən yerli bir QHT tərəfindən dəstəklənir. Vəsaitlər və maddi-texniki təchizatla bağlı 

qərarlar Regional İşçi Qrup (RWG; bax. §5.3) tərəfindən Fəsilləndiricinin dəstəyi ilə verilir. 

QHT-nin vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir: 

❖ Mübadilə səfərləri və tədbirləri üçün nəqliyyat, yaşayış və iaşə təşkil etmək; 

❖ İclas və ya tədbir üçün yerlərin işə götürülməsi (məsələn, elanlar, mühakimə, 

təlim); 

❖ Təlimlərin təşkili (məkan, təlimçi, təlim materialları,….); 

❖ Məlumat materiallarının çap edilməsi; 

❖ Medianın səfərbər edilməsi; 

❖ Xeyriyyəçilərə toxum pulu, mükafat mükafatı, qənaət sxemləri üçün kapitallaşma 

fondları təqdim etmək; 

❖ RWG-yə və layihəyə hesabların və vəsaitlərin istifadəsinə dair hesabatların və 

hesabatların aparılması; 

❖ İclasların və tədbirlərin sənədləşdirilməsi (qeydlər, həm də audio-vizual) və 

Təlimatçı ilə birlikdə layihəyə geri hesabat verir. 

 

QHT-nin layihə ilə bir xidmət müqaviləsi var və FPA fəaliyyətlərində məzmuna bitərəf qalır. 

Fəaliyyətlər və büdcələrə dair qərarlar (FPA fəaliyyətləri üçün) RWG tərəfindən 

Fasilələndiricinin köməyi ilə qəbul edilir 

 

5.3 Regional İşçi Qrup 

 

Regional İşçi Qrup (RWG) FPA-nın mərkəzində olan yerli maraqlı tərəfdir. Dəstək 

Qrupunun konseptual və əməliyyat köməyi ilə mümkün qədər çox maraqlı tərəfi təmsil 

edən RWG, FPA proqramının (mövzular, müsabiqələr, qiymətləndirmə meyarları, mükafat 

mükafatları, mübadilə) həyata keçirilməsi üçün bütün müvafiq idarəetmə qərarlarını de-

fakto qəbul edəcəkdir və öyrənmə, media fəaliyyətləri və s.). RWG üzvlərinin hamısı 

ərazidədir. RWG, əhatəli və şəffaf bir insan yönümlü inkişaf prosesini təmin edən bir 

mexanizmdir. 
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RWG, qadınlar və gənclər daxil olmaqla, bölgədəki müxtəlif maraqlı tərəflər qruplarından 

və cəmiyyətin bütün kateqoriyalarından olan nümayəndələrdən ibarət olmalıdır. Tipik bir 

RWG aşağıdakı qrupları və bölmələri təmsil edən 5 ilə 15 üzvdən ibarətdir: 

❖ Yerli hakimiyyət orqanları / inzibati orqanlar; 

❖ qorunan ərazi; 

❖ Hədəf əhali, müxtəlif icmalardan olan nümayəndəliklərlə, bəlkə də Kənd İşçi 

Qruplarının (VWG) nümayəndələri vasitəsilə; 

❖ Qadınlar və gənclər; 

❖ Yerli olaraq fəaliyyət göstərən QHT və / və ya birliklər; 

❖ Dini təşkilatlar (varsa). 

 

FPA başladıldıqda və ilkin RRA zamanı əsas maraqlı tərəflər və icmalardakı bölmələr 

müəyyənləşdirilərək RWG-yə nümayəndələrin verilməsini istənildi. RWG üzvləri 

cəmiyyətlərinin, təşkilatlarının və ya bölmələrinin mənafelərini təmsil etməli, lakin "yerli 

siyasət" in RWG müzakirələrini və qərarlarını götürməsindən çəkinməlidirlər. RWG üzvləri 

də maraqların toqquşmaması üçün yarışmalara qatıla bilməzlər. 

 

RWG qurulduqda iştirakçı sosial-iqtisadi inkişaf, proqram idarəçiliyi, RWG-nin vəzifələri, 

rəhbərlik və digər müvafiq mövzularda bir təlim alacaqlar. Yeni RWG üzvlərindən onsuz 

da FPA-nın tətbiq olunduğu və ya insanların iştirak etdiyi digər bir uğurlu sosial-iqtisadi 

inkişafın baş verdiyi bir icmaya mübadilə səfəri tövsiyə olunur. İclasların xərclərini və ya 

digər xərcləri ödəmək üçün kiçik bir büdcə ayrılmalıdır. RWG, FPA prinsipləri və təlimatları 

əsasında FPA proqramının qaydalarını müəyyənləşdirəcəkdir. Bəzi ölkələrdə RWG-nin 

özünü qanuni bir qurum kimi qeyd etməsi tələb oluna bilər, məsələn, "lövhə", birlik və ya 

digər. Digər hallarda, qeyri-rəsmi bir orqan kimi fəaliyyət göstərə bilər. Məqsədləri, 

üzvlüyü, fərqli ofisləri (sədr, katib və digər üzvlər), mandat və qaydaları əks etdirən bir 

nizamnamənin hazırlanması tövsiyə olunur. 

 

Bir RWG-nin tipik vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir: 
❖ Hər dövr üçün mövzulara və fəaliyyətlərə qərar verin (FPA Dəstək Qrupu - FST 

kömək edir); 

❖ Dörd FPA əsas alətinin qarışıq istifadəsinə uyğun olaraq FPA büdcə ayırmasına 

qərar verin (FST tərəfindən kömək olunur); 

❖ Bütün FPA fəaliyyətlərini əlaqələndirmək və onların həyata keçirilməsini izləmək 

(QHT-dən maddi-texniki və inzibati dəstək və FST-nin yardım dəstəyi ilə); 

❖ Müvafiq münsiflər heyəti qurun və yarışmalar üçün qiymətləndirmə meyarlarını 

inkişaf etdirin, rəsmi olaraq mükafatlar verin (FST-nin köməkliyi ilə); 

❖ Yarışmalar və tədbirlər kimi fəaliyyətləri elan edin; Tercih olunan RWG üzvləri 

cəmiyyətlərə məlumat yaymaqda və RWG-yə geribildirim və ya suallar verməkdə 

aktivdirlər; 

❖ Vasitəçinin dəstəyi ilə FPA fəaliyyətləri ilə bağlı icma üzvlərinin suallarını 

cavablandırmaq; 

❖ Fərqli fəaliyyətlərin mediada işıqlandırılmasını təşkil etmək və FPA nəticələrini 

yaymaq (FST və QHT-nin köməkliyi ilə); 

❖ Hər dövrün sonunda FPA fəaliyyətinin nəticələrini qiymətləndirin, növbəti dövr 

üçün proqram hazırlayın (FST-nin köməkliyi ilə); 

❖ Hər dövrün sonunda tətbiq QHT-nin dəstəyi ilə maliyyə hesabatı verilsin; 

❖ və s. 
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Yaxşısı budur ki, RWG öz-özünə işləyəcəyi qaydaları formalaşdırsın. Əlavə 3 nümunəvi 

RWG qaydalarını təqdim edir. Bu cür qaydalar qeyri-rəsmi və ya rəsmi ola bilər və xüsusi 

şərtlərə və ehtiyaclara uyğunlaşdırıla bilər. 

 

5.4 Kənd İşçi Qrupu 

 

Bir neçə böyük kənd FPA proqramında iştirak etdikdə və ya kəndlər bir-birindən aralı 

olduqda, kəndlərdə ünsiyyətdə və FPA fəaliyyətlərinin koordinasiyasında kömək edəcək 

Kənd İşçi Qruplarının (VWG) yaradılması faydalı ola bilər. VWG-lərdə qadınlar və gənclər 

daxil olmaqla cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən nümayəndələr olmalıdır və bir nəfər sədr 

seçilməlidir. VWG sədrləri tez-tez RWG-də kəndləri təmsil edirlər. Bir VWG-nin tipik 

vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir: 

❖ Yarışmalar və tədbirlər kimi fəaliyyətləri elan edin; Tercih olunan VWG üzvləri 

məlumatları cəmiyyətlərə və RWG-yə yaymaqda fəaldırlar; 

❖ FPA fəaliyyətində iştirak etmək üçün maraqlı tərəfləri stimullaşdırmaq və 

dəstəkləmək; 

❖ Kənd səviyyəsində FPA fəaliyyətlərini təşkil etmək və koordinasiya etmək; 

❖ Kənd sakinlərinin iştirakı, kəndlilərin ola biləcəyi suallar və təlim ehtiyacları və s. 

haqqında RWG-yə rəy bildirmək. 

 

5.5 Yerli münsiflər heyəti 

 

Yerli münsiflər heyətləri FPA yarışmalarında mükafatları təqdim edirlər (bax §6.1). 

Hakimlər müstəqil, qərəzsiz və şəffaf olmalıdır. Hər yarışmanın öz münsifləri və öz 

meyarları var. Hər jüri normal olaraq beş üzvdən ibarətdir, lakin fərqli bir say da 

mümkündür. Münsiflər heyətinin üzvləri, qərəzsiz olmaları və iştirakçılarla əlaqələri 

olmaması üçün qərəzsiz olmaları və maraqlarına şübhə etməmələri üçün çox vaxt 

müstəqil yerli sakinlərdir. Tərəfsizlik və texniki təcrübə üçün bəzən xarici mütəxəssislər də 

daxil edilir. Münsiflər heyəti RWG tərəfindən təyin edilir və müsabiqə elan edilərkən, ya da 

ən son hakimlər heyətində elan edilir. Yarışmacılar münsiflər heyətinə etiraz edərsə 

(məsələn, bitərəflik, bütövlük və ya texniki bilik mövzusunda), bu, hakimlər qərar 

vermədən əvvəl həll edilməlidir. Çözüldükdən sonra, münsiflər heyəti tərəfindən tanınan 

bir səlahiyyət var və bundan sonrakı problemlər çətin olacaq. 

 

Hakim kriteriyaları yarışma planlaşdırıldıqda RWG (FST dəstəyi ilə) tərəfindən hazırlanır. 

Kriteriyalar müsabiqənin planlaşdırılması zamanı hazırlanmalı və müsabiqə elanının özü 

ilə birlikdə açıq elan edilməlidir. Hakimlərin ictimai tədbirlərdə aparılması tövsiyə olunur. 

Münsiflər heyəti başa düşülən və əsaslandırılmış qərarlara qarşı şəffaf şəkildə işləyəcək 

və nəticələrini açıq şəkildə açıqlayacaq və elan edəcəkdir. Bu, yarışmaları şəffaf edir və 

qərarlar daha yaxşı qəbul ediləcəkdir. İctimaiyyət müəyyən iştirakçıların niyə daha yüksək 

nəticə göstərdiyini və başqalarının və ya öz yazılarının niyə daha az bal topladığını daha 

yaxşı başa düşəcəkdir. Bu, daha çox bilişsel inkişaf öyrənməsinə səbəb olacaqdır. 
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6 FPA alətləri 

 

FPA, insanları öz inkişaflarını daha yaxşı idarə etmək üçün birbaşa və ya dolayı yolla 

bilişsel inkişaf öyrənmə prosesi yaradan aktivləşdirmək üçün dörd əsas vasitədən istifadə 

edir. Bu alətlər bir kontekstdən digərinə fərqli ola bilər, lakin həmişə §3-də göstərilən 

prinsiplərə və §4-dəki təlimatlara istinad edirlər. Bu dörd FPA vasitəsi bunlardır: 

❖ Yarışmalar və Mükafatlar  

❖ Kapitallaşma 

❖ Mübadilə və Təlim 

❖ Medianın iştirakı 

 

 

Bu alətlərdən istifadə etməzdən əvvəl ərazidəki ümumi 

sosial-iqtisadi vəziyyət, əsas maraqlı tərəflər, əsas inkişaf 

məhdudiyyətləri və potensialları barədə sürətli 

qiymətləndirmə aparılır. Bu, RRA alətlərinin köməyi ilə 

həyata keçirilir (bunlar §7.2-də daha ətraflı təsvir olunur). 

Eyni zamanda başlanğıc mərhələsində Regional İşçi Qrup (RWG) yaradılacaqdır. RWG, 

sonrakı FPA fəaliyyətlərində tətbiq ediləcək mövzuları və vasitələri müzakirə edəcəkdir 

(bax §5.3 və §8). 

 

Həqiqi praktikada, hər hansı bir FPA dövründə bir çox alət eyni vaxtda və ya qarışıq 

şəkildə istifadə olunur. 

 

6.1 Müsabiqə və Mükafatlar 

 

FPA insanlar arasında yaşayışlarını yaxşılaşdırmağa kömək edə biləcək mövzularda hər 

cür yarışları təşkil edir. Yarışmalar fərdlər, ailələr, (qadınlar) qruplar və ya icmalar 

səviyyəsində ola bilər. Ən yaxşı ənənəvi biliklərin müəyyənləşdirilməsindən, yeni 

fikirlərdən, problemlərin həlli yollarından, yeni fəaliyyətlərdən, vəziyyətləri haqqında qısa 

hekayələrdən və s. Əhatə edə bilər. Təsəvvür edilən hər hansı bir şey bu və ya digər 

şəkildə yaşayış və sosial vəziyyətin yaxşılaşdırılması ilə əlaqəlidirsə, gedə bilər. icmalarda 

birlik. Münsiflər heyəti müsabiqələrin nəticələrini qiymətləndirir və müstəsna nəticə 

göstərənlərə mükafat və mükafatlar verir. Ən yaxşı nəticələr, mükafatlandırma kimi, 

ictimaiyyətə də təqdim olunur. Bu fəsildə yarışma və mükafatların məqsədi və onların necə 

planlaşdırılmalı və həyata keçirilməli olduğu izah olunur. Əlavə 5-ə Əlavə 5-də faktiki 

olaraq keçirilmiş yarışmalarla FPA fəaliyyətləri nümunədir. 

 

Yarışmalar və mükafatların məqsədi rəqabət və ya öz-özlüyündə “qazanmaq” deyil, əsas 

yaşayış məsələləri üçün yenilikçi ən yaxşı və davamlı həllər tapmaq üçün yarışmacıları 

aktivləşdirməkdir. İnsanlar özləri (yerli münsiflər heyəti vasitəsilə) hansı həllərin ən yaxşı 

olduğuna və mükafatlara layiq olduğuna qərar verirlər. Yarışlar mövzu, problemlər, 

məhdudiyyətlər, seçimlər və həll yolları haqqında düşünməyə çağıracaq, eyni zamanda 

insanlar arasında müzakirələrə səbəb olacaq. Qaliblər bəlli olduqdan sonra insanlar bu 

həllərin niyə mükafatlandırıldığını açıq şəkildə müzakirə edəcəklər. Bu şəkildə ən yaxşı 

həllər daha geniş bir kütləyə çatdırılır. Bunlar örtüklü bilişsel inkişaf öyrənməsinin bütün 

aspektləri, yeni ideyaların və təcrübələrin yerləşməsinə və mənimsənilməsinə səbəb olur. 

 

Medianın 

iştirakı 

 

Mübadilə və 

Təlim 

Yarışmalar 

və 

Mükafatlar  

Kapitallaş

ma 

Şəkil 4. Dörd FPA Alətləri 
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Qalib gələnlər özləri belə mükəmməl fikirlər yaratdıqlarına və ya bu cür əla nəticələr əldə 

etdiklərinə görə fəxr edəcəklər. Bu, bu inkişaf həllərinin sahibliyini və davamlılığını artırır. 

Həm də öz inkişaflarını idarə edə biləcəklərinə qürur və özünə inam yaradır. 

 

Yarışmalar insanlar və qrupların bir-birləri ilə real maliyyə mükafatları uğrunda mübarizə 

apardıqları çox güclü 'oyun' xüsusiyyətlərinə malikdir. Rəqabətin və maraqların gərginliyə 

çevrilməsinin qarşısını almaq üçün yarış oyunu ədalətli və hamı tərəfindən başa düşülən 

və qəbul edilən dəqiq qaydalarla oynamalıdır. Münsiflər heyəti qərəzsiz və qərəzsiz 

olmalıdır. Onların hökmləri şübhə üçün şübhə doğurmadan aydın və şəffaf olmalıdır. 

Təcrübəçi bütün aktyorların rollarını və qaydalarını anlamalarını və bu rolları buna uyğun 

oynamalarını təmin etməlidir. Dəstək qrupu prosesi nəzarətdə saxlamalı və ehtiyac 

olduqda Fəaliyyətçiyə dəstək verməlidir. 

 

FPA yeni bir ərazidə başladıldıqda insanlar, layihə işçiləri və Təlimatçı əsasən yarışma və 

mükafat oyununa bələd deyillər. Bu səbəbdən, ilk FPA müsabiqələri RWG, maraqlı 

tərəflər, köməkçi və QHT-ləri yarışmaların planlaşdırılması və tətbiqi ilə tanış etmək və 

insanların öz fikirlərini və yaradıcılıqlarını necə təqdim edə bilmək üçün ən yaxşı şəkildə 

"başlanğıc yarışları" kimi təşkil olunur. Əslində, hazırlıq işləri insanları fərqli "oyunçu 

rolları" ilə və "FPA oyun qaydaları" nı tətbiq etməklə tanış edir. 

 

Astarlama müsabiqələri tez-tez aşağıdakı istiqamətlərə malikdir: 

1. İcma səviyyəsi: icmalar öz kəndlərinin inkişaf potensialını araşdırmaq üçün, məsələn, 

keçmiş kəndlərini, bu gününü və gələcəyini qiymətləndirməklə rəqabət edə bilərlər. 

2. Fərdi və ev səviyyəsi: hazırlıqlı fəaliyyətlər, çətin qış mövsümündən xilas olmaq, 

davamlı inkişafla bağlı məlumatlılığın artırılması kimi əsas dolanışıq məsələləri 

haqqında düşünməyə təkan verə bilər. 

3. Məktəbli uşaqlar üçün inşa və ya rəsm müsabiqələri və ya layihə (təbiətin qorunması) 

və dolanışıq ilə əlaqəli mövzularda foto müsabiqələri, məlumatlandırma üçün istifadə 

edilə bilər. Valideynlər tez-tez övladlarının fəaliyyətinə çox maraq göstərirlər və 

yarışların necə işlədiyini öyrənirlər və layihə məqsədlərindən daha çox xəbərdar 

olurlar. Bu, FPA fəaliyyətlərində və ya digər layihə fəaliyyətlərində iştirak etmək 

marağını artıracaqdır. 

 
Astarlama yarışmalarında iştirak edənlər bunun dadını çıxarır və ən yaxşı həll yollarını 

düşünməyə başlayırlar. Başlanğıc yarışmalarında iştirak edənlərin yazıları insanların 

düşüncələrindən hansı fikirlərin çıxdığını göstərir. Bu mövzular sonrakı FPA fəaliyyətləri 

üçün mövzu olaraq götürülə bilər. Əlavə olaraq, hazırlıq yarışmaları başqalarını sonrakı 

FPA fəaliyyətlərində iştirak etməyə təşviq edəcəkdir. Bu, bütün aktyorları FPA əsas 

mərhələsi fəaliyyətləri üçün yaxşı hazırlayır (bax: §8.2). 

 

Bir müsabiqənin düzgün planlaşdırılması, yarışma və mükafat oyun müddətinin yaxşı 

keçəcəyini təmin edir. Planlaşdırma Təlimatçı tərəfindən dəstəklə və lazım olduqda dəstək 

qrupu tərəfindən dəstəklənərək RWG tərəfindən həyata keçirilir. Müsabiqənin 

planlaşdırılmasına aşağıdakılar daxildir: 

❖ Yarışmanın mövzusunu və məqsədini müəyyənləşdirin. Ən çox görülən 

mövzular, çətin qış dövründən xilas olmaq, təbii mənbələrdən ənənəvi istifadəni və 

davamlı istifadəni yaxşılaşdırmaq; gəlir əldə etmək üçün fikirlər, iş planları, insan 

vəhşi təbiət münaqişəsi üçün həll yolları, icma xidmətləri və ya icma infrastrukturu 
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və s. Bəzi hallarda məqsəd dolanışıq məsələləri və ya təbiətin və bioloji 

müxtəlifliyin dəyəri barədə məlumatlandırma da ola bilər; maarifləndirmə 

mövzularından tez-tez məktəblilər arasında keçirilən yarışlarda istifadə olunur. 

❖ Hədəf auditoriyasını / oxunmayan iştirakçıları müəyyənləşdirin: bunlar ailələr, 

fərdlər, iş adamları, qadın qrupları, gənc fermerlər, məktəb uşaqları və ya kəndlər 

ola bilər. Qeyd edək ki, bəzi hallarda hədəf kəndlərdən köç etmiş, lakin hələ də 

kökləri orada olan insanlar yarışlarda iştirak etmək istəyirdilər. Daimi sakinlər bu 

cür 'xarici' yarışmacıların oxunmazlığını şübhə altına aldılar. Uyğunluğun dəqiq bir 

tərifi sonradan mümkün olan narazılıqların qarşısını alacaqdır. Bəzi hallarda, 

insanlar yarışlarda iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçməli idilər, xüsusən 

insanlar toxum pulu alsaydılar (bax §6.2). 

❖ Yarışmanın növünü təyin edin, məsələn, ən yaxşı fikirlər, ənənəvi mövcud 

biliklər, öyrənmə məzmunu olan hekayələr, rəsm müsabiqəsi (uşaqlar üçün), ən 

yaxşı təcrübələr, iş yarışması, bir mərhələ və ya bir neçə mərhələli yarışma və s. 

Məsələn. - səhnə iş müsabiqəsi insanlardan ilk turda qısa iş fikri təklif etmələrini və 

təqdim etmələrini istəyə bilər. Ən yaxşı fikirlər ən yaxşı iş planları üçün ikinci tura 

girəcək və ən yaxşı tətbiq üçün üçüncü tur da ola bilər. 

❖ Zamanlama: yarışma mövsümə uyğun olacaq; və insanların iştirak etmək üçün 

vaxtları olacaq; insanların töhfələrini hazırlamaq üçün nə qədər vaxt lazımdır; 

müsabiqə nə vaxt elan ediləcək, töhfə təqdim etmək üçün son tarix nədir; 

məhkəmə nə vaxt baş tutacaq? 

❖ Mühakimə meyarlarını müəyyənləşdirin: bunlar sadə və aydın olmalıdır, 

planlaşdırma mərhələsində təyin olunmalı və yarış elanı ilə birlikdə elan edilməlidir. 

FPA prinsiplərinə və təlimatlarına (§3 və §4) əməl olunmasına qarşı yoxlama, 

qiymətləndirmə meyarlarının ədalətli olacağını və yarışmanın nəticələrinin 

layihənin səlahiyyətləri daxilində bərabər və davamlı inkişafa kömək edəcəyini 

təmin edəcəkdir. 

❖ Münsiflər namizədi onsuz da planlaşdırma mərhələsində edilə bilər və ya 

müsabiqə başlayandan və hakimlər üçün tənzimləmələr edildikdən sonra da təyin 

edilə bilər. Hakimlər ədalətli və şəffaf mühakiməni təmin etmək və incikliklərdən 

çəkinmək üçün müstəqil, qərəzsiz, hörmətli və qəbul edilməli olmalıdırlar. 

❖ Kapitallaşma fondları pul mükafatı, texniki dəstək üçün fondlar, mükafat 

mükafatları və xüsusi mükafatlar şəklində müsabiqələrdə sərbəst buraxıla bilər 

(bax §6.2). Büdcə QHT tərəfindən idarə olunacaq. 

❖ Mübadilə və öyrənmə: iştirakçılar kifayət qədər bilik və bacarıqlara sahib 

olacaqlar, yoxsa mübadilə ziyarətindən və ya təlimdən faydalanacaqlar? 

İştirakçılar təlim ehtiyaclarını necə göstərə bilər və bundan mübadilə və ya təlim 

təşkil etmək üçün necə istifadə etmək olar? 

❖ Elan: müsabiqə necə elan olunacaq, hansı rabitə kanalları vasitəsi ilə? QHT yazılı 

bir elan hazırlaya bilər, eyni zamanda radio, qəzet və ya sosial media kimi digər 

medianı istifadə etməlidir; elanlarda mövzu, hədəf qrupu və iştirak etmək hüququ, 

yarışmanın mərhələləri, müddət, qeydiyyata ehtiyac, qeydiyyat və təqdimetmə 

tarixləri, hakimlər günü, qiymətləndirmə meyarları, nəzərdə tutulmuş mükafat 

mükafatları və hakim yeri artıq varsa bilinir və ya daha sonra elan edilsə. Duyurular 

icmalarda paylana bilər, ictimai bildiriş lövhələrinə qoyula bilər və ya RWG üzvləri 

və ya digər kanallar, elanı yaymaq üçün istifadə edilə bilər. 
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❖ Suallar və cavablar: iştirakçılar və ya insanlar müsabiqə ilə bağlı sualları varsa, 

kimə müraciət etməli və kim cavab verəcək? Çox vaxt RWG üzvləri suallar 

toplayacaqlar və Təqdimatçı cavabların hazırlanmasında kömək edə bilər; ən 

yaxşısı ədalətsiz üstünlüklərdən qaçınmaq üçün sualların qeyd edilməsi və 

cavabların (/ dəqiqləşdirmələrin) ictimaiyyətə açıqlanmasıdır. Bir başqa ehtimal da 

açıq sual-cavab tədbiri keçirməkdir. 

❖ Media: müsabiqəni elan etmək, mümkün təlim və mübadilə tədbirləri barədə 

məlumat vermək, mühakimə və qiymətlərin verilməsini tanıtmaq üçün hansı 

mediadan istifadə ediləcək 

 

Yarış planlaşdırma formatı Əlavə 4-də 

göstərilmişdir; bəzi doldurulmuş 

nümunələr Əlavə 5-ə Əlavə 7-də 

göstərilmişdir. 

 

Bir müsabiqə elan edildikdən sonra 

plana uyğun olaraq həyata keçirilməlidir, 

lakin qaydalar çərçivəsində gözlənilməz 

halları həll etmək üçün rahatlıq 

mümkündür. İştirakçılara qarşı ədalət və 

bərabərliyi təmin etmək üçün hər hansı 

bir dəyişiklik şəffaf və yaxşı bir şəkildə 

çatdırılmalıdır. 

 

Digər vasitələrə keçidlər 

❖ Kapitallaşma vasitəsi işə başlamaq 

və fikir inkişaf etdirmək və mükafat 

mükafatlarını ödəmək üçün toxum 

maliyyəsi təmin edə bilər. 

❖ Təlim və mübadilə ən yaxşı tematik olaraq müsabiqələrlə əlaqələndirilir ki, insanlar 

yeni bilik və bacarıqları dərhal tətbiq edə bilsinlər. Mübadilə və təlim bəzən yarışma 

başlamazdan əvvəl bilinən, digər hallarda isə yarışma zamanı ortaya çıxan gerçək 

ehtiyaclara əsaslanmalıdır. Məsələn, iş planlaması ilə bağlı biliklər əksər hallarda 

çatışmır və biznes planlaşdırma üzrə bir təhsil planlama rəqabəti və ya marketinq 

rəqabəti üçün marketinq təlimi kontekstində planlaşdırıla bilər. Digər hallarda, gəlir 

gətirmə mövzusunda iki mərhələli bir yarışmada qonaqpərvərlik xidmətləri və ya ağac 

bitkiləri kimi mövzularda bir çox fikir ortaya çıxdı, ancaq insanlar eyni zamanda bu 

mövzularda rəqabət planları hazırlamaq və həyata keçirmək üçün daha çox bilik və 

bacarıqlara ehtiyac olduqlarını ifadə etdilər. Təcrübəçi iştirakçılara təlim və mübadilə 

ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək və təyin etmək üçün dəstək olmalıdır. 

❖ Media, hədəf auditoriyasına çatmaq və iştirakını stimullaşdırmaq üçün elanlarda 

istifadə olunur. Tədbirləri qiymətləndirən KİV-lərin təqdimatı qalibləri və qalib gələn 

fikirləri daha geniş kütləyə tanıtacaq və yeniliklərin yayılmasına kömək edəcəkdir. Həm 

də şəffaflığa kömək edir. İnsanlar da qürur duydular və qazandıqları həllər 

televiziyada, radioda və ya qəzetlərdə dərc olundu. 

 

 

Uzaq dağ kəndlərində qış şərtlərindən xilas 
olmaq üçün ən yaxşı fikir/təcrübə 
nümunəsi yarışması: 
Qanuni iştirakçılar: hədəf kəndlərdən gələn 
ailələr; iştirakçılar qeydiyyatdan keçməli və 
daha sonra toxum pulu almalıdırlar. 
Ən yaxşı fikir və ya ən yaxşı təcrübə 
meyarları: 
❖ Həqiqi mənfəətlə praktik tətbiqetmə; 
❖ Bir çox insan üçün əlçatandır / təkrarlana 

bilər: məs., Yerli materiallardan istifadə 
edin, sərfəli qiymət; 

❖ İnnovasiya və ya sübut edilmiş ənənəvi 
təcrübələr; 

❖ davamlılıq; 
❖ Ətraf mühitə mənfi təsir yoxdur; 
❖ …… 
Bağlanma tarixindən əvvəl göndərin. 
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Əsas uğur amilləri 

❖ Əsas yaşayış məsələləri ilə əlaqəli, insanların özləri tərəfindən qəbul edildiyi və 

tercihen layihə məqsədləri ilə əlaqəli olan mövzular; 

❖ Hədəf qrupuna dair aydın tərif: kimlər iştirak edə bilər, kimlər iştirak etmir; 

❖ Seçim / qiymətləndirmə meyarlarının aydın olması; 

❖ Xalqa açıqlama, dəqiqləşdirmə yolu ilə şəffaflıq; 

❖ Tərəfsiz mübahisəsiz münsiflər heyəti və şəffaf mühakimə (meyarlardan istifadə və 

ictimaiyyətə izah / əsaslandırma). 

 

Effekt və təsirlər 

❖ Müsabiqə iştirakçıları özlərinə inam və qürur qazanacaqlar ki, özləri dolanışıq 

problemlərini həll edə və həll yolları tapa bilirlər. 

❖ RWG üzvləri yarışların planlaşdırılması və idarəedilməsindən yeni liderlik bacarıqları 

əldə edirlər. Mövzular, hədəf qrupları, yarışma formatları, mühakimə meyarları və 

nəhayət irəli sürüləcək və ən yaxşı seçiləcək olan bütün fərqli seçimlərdən seçmə 

prosesi vasitəsilə mövzular haqqında daha yaxşı bir anlayış əldə edirlər. 

❖ Münsiflər heyəti üzvləri tez-tez seçim meyarlarının sistematik tətbiqi, meyarları necə 

istifadə etdiklərini izah etmə öhdəliyi və müəyyən fikir və təcrübələrin niyə 

digərlərindən daha yaxşı olduğunu öyrənirlər. 

 

6.2 Kapitallaşma 

 

Kapitallaşma yerli iqtisadiyyata birbaşa maliyyə dəstəyi verir və yenilikçi fikirlərin meydana 

gəlməsini və inkişaf fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsini stimullaşdırır. Müsabiqələrdə 

iştirakçılara pul pulu, birgə maliyyələşdirmə və ya mükafat mükafatı şəklində fondlar verilir. 

Birbaşa maliyyələşdirmənin digər formaları qrup qənaət fondlarına və ya iş kapitallaşdırma 

fondlarına töhfələr ola bilər. Qalib gələnlər və əmanət və investisiya fondlarının sahibləri 

aldıqları pulu necə istifadə etdiklərinə özləri qərar verə bilərlər. Təcrübə göstərir ki, 

insanlar mükafatı qazandıqları investisiya / inkişaf planına əsasən, əsasən öz iş fikirlərinə 

və ya inkişaflarına yatırırlar. Üstəlik, tez-tez öz mənbələrindən çox sayda qaynaq və fond 

yatırırlar, daha sonra layihə fondlarında çoxaldıcı rolunu oynayırlar. 

 

Kapitallaşma müxtəlif formalarda ola bilər: 

❖ Yarışmanın əvvəlində iştirakçılara ilkin fikirlərin yaradılması, ilk fəaliyyətə başlamaq 

üçün yerli xərcləri ödəmələrinə kömək etmək və müsabiqə təqdimatına hazırlamaq 

üçün təqdim olunan “toxum pulu”. Toxum pulu ümumiyyətlə az miqdarda olur. Çox 

vaxt iştirakçılar özləri qeydiyyatdan keçməlidirlər (bu da QHT tərəfindən xərclərin qeyd 

edilməsinə xidmət edir). 

❖ İlkin fikirləri daha konkret planlar və ya tətbiqetmələr halında inkişaf etdirmək üçün 

layihənin birgə maliyyələşdirilməsi. Bu, ümumiyyətlə ümidverici fikir və planları olan 

iştirakçıların əvvəlcədən seçildiyi və iş fikirlərini konkret iş planlarına çevirmək və ya 

kiçik miqyaslı nümayişləri həyata keçirmək üçün birgə maliyyə aldığı iki və ya çox 

mərhələli yarışlarda olur. Layihə bu cür inkişaf fəaliyyətlərinin ümumi kapital tələbində 

“azlıq payını” təmsil edir. 
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❖ FPA Kapitallaşma fondları, dövriyyə və dövriyyə kredit fondlarına5 çevrilə bilən yerli 

qənaət və investisiya sxemlərinə başlamaq üçün istifadə edilə bilər. Bu, 

ümumiyyətlə, bəzi inkişaf fəaliyyətləri artdıqda baş verir. İştirakçılardan öz vəsaitlərini 

idarə etmək üçün özlərini qrup halında təşkil etmələrini təklif edə və ya istənə bilər. 

Hər qoşulan qrup üzvü üçün "toxum pulu" kollektiv fonda yatırılacaq. Qruplar 

arasındakı yarışmalar, qrup işbirliyi, qərar vermə, gəlir gətirmə, əmanətlərin düzgün 

idarə edilməsi və qrup üzvlərinə əmanət və gəlir verilməsi üçün öz qaydalarını təyin 

etmələrini təşviq edəcəkdir. Ən yaxşı qaydalar və ən yaxşı iş fikirləri olan qruplara pul 

mükafatları verilə bilər. Kapitallaşma mükafatı mükafatları daha sonra qrupun 

fondlarına və investisiya kapitallarına əlavə ediləcəkdir. FPA müəyyən qənaət 

hədəflərinə çatdıqda qənaət bonusu təmin edə bilər. Qrup fondları ortaq (iqtisadi) 

fəaliyyətlərə yatırıla bilər və ya üzvlərdən ödənişlər yenidən fonda daxil olduqda, 

dövriyyə fondu olaraq işləyəcəkdir. Dövriyyə kredit fondunun fəaliyyətinin özü bir 

yarışma6 kimi idarə edilə bilər. 

❖ Müsabiqələrdə qazanan mükafatlar7 (§6.1) icmalarda və ya ayrı-ayrı şəxslərdə kanal 

fondları və bu səbəbdən kapitallaşma formasıdır. Təcrübə göstərir ki, qaliblər mükafat 

fondlarını daha çox qazanan fikirlərinə və fəaliyyətlərinə yatırırlar və hətta özlərindən 

və ya başqa mənbələrdən əldə etdikləri maddi və ya nağd pulları əlavə edirlər. 

 

FPA toxum pulu, mükafat mükafatı və ya qənaət və ya investisiya fondlarının xərclənməsi 

üçün şərt qoymur; buna alıcılar, qaliblər və ya əmanət və investisiya fondlarının sahibləri 

qərar verəcəkdir. Bu, etibarlılığın artırılmasına güclü töhfə verir; inam faktoru FPA-da son 

dərəcə vacibdir. Təcrübə göstərir ki, insanlar bu etimada layiqdirlər və sui-istifadə mövcud 

deyil və ya son dərəcə nadirdir. FPA-nın çox şəffaf olması, FPA-nın təqdim etdiyi 

vəsaitlərin uyğun istifadəsi ilə bağlı mühüm sosial nəzarət mexanizmlərini gücləndirir. 

Bunların son dərəcə yaxşı işlədiyini sübut etdilər. 

 

Birgə qrup investisiya fondları və ya qənaət fondları kimi qruplardakı fondlar, qrup 

daxilində şəffaflıq və hesabatlılıq tələb edir. FPA qrupları (sadə formada da) hesablar 

aparmağa təşviq edir. Digər hallarda, iş müsabiqələrinin qalibləri, əsas biznes və 

mühasibat bacarıqlarına ehtiyac duyduqları işlərini daha rəsmi iş səviyyələrinə qədər artır. 

İnsanlar özləri bu cür bacarıq və bilik çatışmazlıqlarını dərk etdikdə, FPA-dan təlim tələb 

edə bilərlər. Bu cür təlimlər "mübadilə və öyrənmə" fəaliyyətləri və ya böyüklər üçün təlim 

sessiyaları kimi təşkil edilə bilər (bax §6.3). Təlimlərdə iştirakçı qrupları ilə birbaşa konkret 

tapşırıqlarla əlaqəli praktiki vərdişlər və texnikaların öyrədilməsinə diqqət yetirilməlidir. İşlə 

əlaqəli yarışma üçün bu cür təlim mühasibat, maliyyə idarəetməsi, maliyyələşdirmə 

imkanları və ya iş planlaması mövzusunda ola bilər. Təlimlər fondların məqsədlərini 

(qənaət etməyi) təklif etməməli, əksinə iştirakçılara bu barədə daha yaxşı qərarlar qəbul 

 
5 Dövriyyə krediti borcalana razılaşdırılmış kredit vəsaitlərini çəkməyə, ödəməyə və yenidən çəkməyə imkan verir. Dönər əmanət 

və kredit, bir qrup şəxs tərəfindən sabit müntəzəm fərdi depozitlər hesabına qənaət edilən və fərdi üzvlərin birləşdirilmiş əmanət 
depozitlərindən kredit olaraq geri dönmək və növbələşməyə imkan verən pullardır. Özünü bu şəkildə təşkil edən bir qrup ROSCA 
(Dönər Əmanət və Kredit Dərnəyi). Bir Əmanət və Kredit Assosiasiyası (ASCA), ASCA-nın üzvlərin (və ya hətta üçüncü şəxslərin) 
faizlə borc ala biləcəyi müntəzəm töhfələr topladığı bir variantdır. http://investeddevelopment.com/2012/04/the-benefits-of-
informal-savings-groups/ 
6 Cənubi Qafqazda qənaət və dövriyyə fondları tətbiq edilmədi; qadın qrup fondları toxum maliyyələşdirmə və mükafat mükafatları 
ilə kapitallaşdırıldı və ECF kənd komitələrində qoruma müqavilələrindəki batan fondlardan istifadə etməyə başladı. Dövriyyə 
fondu mexanizmi mütləq bir qrup iş qurma fondu və ya bənzəri kimi başlaya bilər. 
7 Mükafatla priz arasında heç bir əsas fərq yoxdur. Bəziləri mükafat sözündən istifadə etməyi üstün tuturlar, çünki bu maddi 
faydalardan daha çox şey ifadə edir. Digərləri mükafatları daha çox “qazanmağı” əks etdirdiyinə görə üstünlük verirlər. Bu mətndə 
hər iki söz eyni şəkildə heç bir fərq qoymadan ifadə etmək üçün istifadə edilmişdir; §7.4-dəki terminologiya qeydinə də baxın 

http://investeddevelopment.com/2012/04/the-benefits-of-informal-savings-groups/
http://investeddevelopment.com/2012/04/the-benefits-of-informal-savings-groups/
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etməyə kömək edən bacarıq və bilikləri öyrətməlidir, çünki fond idarəçiliyi məsuliyyət və 

iştirakçıların öz seçimləri olaraq qalır. 

 

İştirakçılar tərəfindən mühasibat uçotunun aparılması FPA-nın maliyyə monitorinqi ilə eyni 

şey deyil. Layihə monitorinqi məqsədi ilə və şəffaflıq üçün FPA FPA fondlarının hara 

getdiyini ətraflı qeyd edir; bu daha çox FPA-ya Dəstək QHT tərəfindən edilir. Bununla 

birlikdə, xərclərin təbiətinə heç bir qərar və ya dəyər əlavə edilmir, çünki bu, iştirakçıların 

özləri tərəfindən veriləcəkdir. 

 

FPA kapitallaşma fondları daha çox şəffaflıq və hesabatlılıq prinsipinə uyğun olaraq 

xərclərə dair qeydlər və daxilolmalar aparan və layihə və RWG-yə dair maliyyə hesabatları 

hazırlayan dəstək verən QHT vasitəsilə yönəldilir (bax §3.12). Vəsaitlər iştirakçılara təhvil 

verildikdən sonra, alanlar öz seçimlərinə görə istifadə edə bilərlər. 

 

Gözlənilən kapitallaşma təsirləri: 

İştirakçıların toxum pulu və mükafat mükafatlarını öz üstünlüklərinə görə istifadə 

etmələrinə icazə vermək çox güclü bir etimad təsiri göstərir və vəsaitdən sui-istifadə çox 

nadirdir, çünki FPA insanların yaşıdları qarşısında məsuliyyət hiss etdikləri kollektiv və 

şəffaf bir prosesdir. 

 

Gəlir gətirən fəaliyyətlər və ya iş planlaması üçün FPA müsabiqələrində iştirakçılar gəlirli 

inkişaf imkanlarını araşdırırlar. Bunlar tez-tez istehsal və ya ticarət fəaliyyətləri üçün gizli 

fikirlərdir, bunun üçün vaxtlarına və ya maliyyə mənbələrinə sahib deyildilər. Daha sonra 

FPA bu xəyalları operativ fəaliyyət planlarına çevirmək üçün onları aktivləşdirdi və mükafat 

mükafatı qazanarkən, bu vəsaitləri daha çox ambisiyalarını həyata keçirməyə başlamaq 

üçün istifadə edir. 

 

Münsiflər heyəti üzvləri bir çox gəlir gətirən fikirləri və iş planlarını tənqidi şəkildə nəzərdən 

keçirir və ərazilərində sərfəli iş imkanları haqqında çox şey öyrənirlər. İş planlarını 

ictimaiyyət qarşısında təqdim etmək və mühakimə etməklə tamaşaçılar müsabiqədə aydın 

gəlirlilik və maliyyə davamlılığı meyarlarından istifadə edildiyi və bu meyarlara riayət etmə 

səviyyəsi və mexanizmi yaxşı izah edildiyi təqdirdə əla bir öyrənmə fürsətinə sahibdirlər. 

Gəlir və gəlirlilik haqqında bilişsel öyrənmə planları hazırlayan iştirakçılarla, eyni 

zamanda münsiflər heyəti üzvləri və tamaşaçı ilə reallaşır. 

 

6.3 Mübadilə və Təlim 

 

Koqnitiv inkişaf öyrənmə FPA-nın mahiyyətini təşkil edir. Mübadilə ziyarətləri iştirakçılara 

başqalarının təcrübələrini ilk tərəfdən öyrənməyə imkan verir. FPA prosesinin əvvəlində 

mübadilə səfəri iştirakçılara öz icmalarında olduğu kimi oxşar şəraitdə işlərin necə fərqli 

şəkildə edilə biləcəyini açıqlamaq üçün istifadə edilə bilər. Digər hallarda, FPA iştirakçıları 

inkişaf istəklərinə çatmaq üçün müəyyən bir bilik və ya bacarıqlara sahib olmadığını 

anladıqda, yetkinlərin öyrənmə metodlarından istifadə edən təlimlər təşkil edilə bilər. 

 

Mübadilə ziyarətləri RWG üzvlərinin təlimi üçün çox faydalı bir vasitədir. Bunun üçün yeni 

RWG üzvləri FPA-nın artıq həyata keçirildiyi və ya iştirakçı kənd inkişafı layihələrinin 

həyata keçirildiyi və yerli maraqlı işçi qruplarının və ya komitələrin inkişaf fəaliyyətlərinin 
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planlaşdırılması və həyata keçirilməsində fəal iştirak etdikləri digər icmalara aparılır. RWG 

üzvləri daha sonra öz kəndlərində FPA planlaya və tətbiq edə biləcəkləri yeni və praktik 

fikirlər əldə edəcəklər. Digər vaxtlarda texniki mübadilə səfəri, gəlir gətirən fəaliyyətlər 

üçün yeni fikir və təkliflər irəli sürə bilər. Bir nümunə, bir kənddə ekoturizm tur operatorları 

və QHT-lər tərəfindən təşkil edilmiş eko-düşərgə idi; bu, kəndlilər arasında ekoturizmin 

inkişafına böyük maraq göstərdi və ekoturizm məhsulları üçün ən yaxşı fikirlər üçün bir 

yarışma quruldu. 

 

Mübadilə ziyarətinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi üçün addımlar aşağıda 

verilmişdir. Bu siyahı təşkil ediləcək mübadilə ziyarətinin xüsusi ehtiyaclarına və şərtlərinə 

uyğun olaraq qəbul edilə bilər. 

❖ Ziyarətin iştirakçılarının öyrənmək istədikləri öyrənmə məqsədlərini, mövzularını və 

mövzularını müəyyənləşdirin; RWG, Fasilitator və dəstək qrupu bunu iştirakçılar ilə sıx 

əməkdaşlıq şəraitində hazırlayacaq, lakin mövzu və məzmunun tətbiq edilməsindən 

çəkinəcəkdir. 

❖ Mübadilə səfəri iştirakçılarını seçin, məsələn, namizəd RWG üzvləri, QHT 

nümayəndələri, Fasilələndirici, hədəf qrupunun müxtəlif bölmələrindən olan 

nümayəndələr, mümkün bir media nümayəndəsi və s. 

❖ Ziyarət və görüşlər, sahə ziyarətləri və mövzular və maraq doğuran insanlarla bağlı 

müzakirələr üçün bir proqram hazırlamaq üçün hədəf bir hədəf icmasını 

müəyyənləşdirin. Proqramı elə bir şəkildə hazırlayın ki, müzakirələr və bir saytdan 

digər sayta köçürülmə və ya sahə ziyarətləri üçün kifayət qədər vaxt olsun. Proqramın 

sonunda iştirakçılar tərəfindən ziyarət, saytlar, müzakirələr, öyrənilən dərslər və bu 

təcrübələri öz vəziyyətlərində necə tətbiq etmək istədikləri barədə düşünmək üçün bir 

vaxt aralığı olmalıdır. 

❖ Daşınma (əsasən avtobusla), mümkün gecələmə yeri və iaşə / yemək daxil olmaqla 

mübadilə səfəri logistikasını təşkil etmək; bu daha çox QHT tərəfindən təşkil olunur, 

bundan sonra həyata keçirilməsini də ödəyəcək və bunun üçün layihədən ödəniş 

alacaq.8 

❖ Gedişdən bir neçə gün əvvəl gözlənilən hava şəraitini yoxlayın. 

❖ Mübadilə ziyarətinin məqsədi, tarixləri, gediş yeri, təyinat yeri, yerdəki proqram, maddi-

texniki tənzimləmələr, hazırlıq, geyim və ayaqqabı üçün tövsiyələr (məsələn, 

gözlənilən hava şəraiti və ərazi). Kiçik bir hədiyyə və ya ev sahiblərinə vermək üçün 

yerli bir məhsul götürmək də yaxşı davranışdır. 

❖ Gediş tarixi və saatı ilə qrupu gediş nöqtəsinə yığın. Proqramı paylayın və proqramın 

məqsədini izah edin, iştirakçıları aktiv əlaqəyə təşviq edin, yaxşı görünün və mümkün 

olan bütün sualları verin, davranış qaydalarına riayət edin və düşünmə vaxtlarının 

olacağını, öyrənmə nöqtələrinin müzakirə ediləcəyini və qayıtdıqdan sonra bunların 

yayılması üçün sənədləşdiriləcəkdir. Unutmayın ki, iştirakçılar da zövq almalıdırlar, 

çünki şən bir atmosferdə öyrənmək çox vaxt yaddaqalan olur. 

❖ Təcrübəçi və ya bir QHT işçisi qrupu bir araya gətirəcək, qrupa rəhbərlik edəcək, 

müzakirələrə kömək edəcək və proqrama və davranış qaydalarına riayət etməyi 

izləyən səfər qrupu lideri rolunu alacaqsa yaxşı olar. Heç bir media nümayəndəsi 

iştirak etmirsə, qeyd və şəkil çəkdirəcək şəxsləri də təyin edin. 

❖ Gedişdən sonra səfər proqrama uyğun olaraq davam edə bilər. Sapmalar mümkündür, 

amma hamısını gəmidə saxlamaq üçün hamıya izah edilməlidir. 

 
8 Sərhədyanı ziyarət üçün iştirakçılar üçün beynəlxalq səyahət sığortası barədə də düşünmək tövsiyə olunur 
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❖ Yekun qiymətləndirmə müzakirəsində Təcrübəçi bütün iştirakçıların təcrübələri və 

öyrəndikləri dərslər barədə bir açıqlama verə bilməsini təmin etməlidir. Məruzəçi 

bunları qeyd etməlidir. 

❖ Qayıdandan sonra qrup öyrənilmiş dərsləri nəzərdən keçirmək üçün bir araya 

gəlməlidir və bunların FPA planlama və tətbiqində necə istifadə edilə biləcəyi. Qrupun 

icmalarındakı daha geniş bir kütləyə rəy bildirməsi tövsiyə olunur. Mübadilə ziyarətində 

bir media nümayəndəsi iştirak etmişsə, mediada bir xəbər yayımlana bilər. Bu cür 

ictimai rəylər və ya bir media xəbərləri təcrübəni daha geniş bir kütləyə yayacaq və 

şəffaflığı artıracaq. Bu, eyni zamanda cəmiyyətlərdə yenidən mübahisələrə səbəb 

olacaq və yeni fikir və təcrübələrin mənimsənilməsinə və yerləşdirilməsinə kömək 

edəcəkdir. 

 

FPA prosesi zamanı iştirakçılar yarışlarda daha yaxşı rəqabət aparmaq və ya öz inkişaf 

ambisiyalarını həyata keçirmək üçün xüsusi bilik və bacarıqlara ehtiyac duyduqlarını aşkar 

edə bilərlər. FPA pilotlarında yeni bilik və bacarıqlara mütərəqqi ehtiyac aydın oldu: gəlir 

gətirən insanlar haqqında ilk FPA müsabiqəsində istehsalın artırılmasına diqqət yetirildi; 

texniki cəhətdən maraq doğuran mövzularda yüksək dəyərli məhsullar, qida emalı, 

heyvandarlıq, ekoturizm xidmətləri (qonaqpərvərlik, nəqliyyat, at sürmə), arıçılıq, pikçülük 

və s. yer almışdılar. İstehsalı artırdıqdan sonra artıq məhsullarını satmaq istədilər və 

marketinq yarışması təşkil edildi. Marketinqdəki məhdud bilik və təcrübə səbəbindən 

yarışma çərçivəsində praktik marketinq təlimi təşkil edildi. Növbəti dövr üçün bəzi 

istehsalçılar işlərini qeydiyyata almağa başladılar və vergi məqsədləri və digər qanuni 

tələblər üçün biznes planlaşdırma, mühasibat və idarəetmə ilə bağlı biliklərə ehtiyac 

duydular. İş müsabiqələrində insanlar bəzi iş fikirləri var idi, lakin bir iş planı necə 

yazacağını bilmirdilər, buna görə müsabiqə iştirakçıları onların istəklərinə uyğun olaraq 

biznes planlaması mövzusunda uyğunlaşdırılmış bir təlim verildi. Bundan sonra yaxşı iş 

planları hazırladılar. Yetkinlərin öyrənmə prinsipinə əsasən, iştirakçılara yeni bilikləri 

dərhal öz xeyirləri üçün tətbiq edə bilmək üçün təlimlər zamanı işləmək üçün öz fikirlərini 

qəbul etmələri tövsiyə olunur. 

 

Təcrübəçi insanların bəzən təlim ehtiyaclarını çox bilmədiklərinə diqqət yetirməlidir. Bu 

səbəbdən, FPA iştirakçıları müsabiqə çağırışını başa düşmədiklərini və ya iştirak edə 

biləcəkləri fikirləri olmadığına işarə etdikdə, Fasilitator diqqətli olmalıdır. Daha sonra 

insanların kifayət qədər bilik və bacarıqlara sahib olduqlarına inandıqlarını və 

çatışmazlıqlarını harada hiss etdiklərini öyrənmək üçün suallar verməyə başlamalıdır. 

Sonra bu cür çatışmayan bilik və bacarıqları necə öyrənmək istədiklərini ifadə etmələrinə 

icazə verin. Təlim ehtiyacları ortaya çıxdıqdan sonra, təlim və öyrənmə fəaliyyətlərini 

planlaşdırmaq üçün bunlar RWG-də müzakirə olunmalıdır. Zəruri hallarda təlim 

ehtiyaclarını və yeni bilik və bacarıqların tətbiq olunmasını, təlim ehtiyaclarını daha dəqiq 

müəyyənləşdirmək üçün icmalardan bir neçə əsas şəxslə görüş təşkil edilə bilər. 

 

Təlimin keçirilməsi barədə qərar qəbul edildikdən sonra QHT bir təlimçi təyin etməyə 

başlaya və seçilmiş təlimləri təşkil edə bilər. Təlimlər müəllim mərkəzli olmamalı, 

iştirakçıların mövcud bilik və bacarıqlarına əsaslanmaq və bunları daha da inkişaf 

etdirmək üçün təcrübəli yetkinlərin öyrənmə metodlarından istifadə edilməlidir. Təlimlərdə 

minimal nəzəriyyə olmalıdır və aktiv və praktiki öyrənməni stimullaşdırmaq üçün praktik 

tapşırıq və müzakirələrdən istifadə olunmalıdır. Tez-tez yerli peşə təhsili müəssisələri, iş 
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Yetkinlərin öyrənməsinin bir-biri ilə əlaqəli beş cəhəti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mənlik anlayışı: böyüklər təlimlərinin məzmununun və istiqamətinin 

planlaşdırılmasında və qiymətləndirmədə iştirak etməlidir; 

2. Vəqf / təcrübə: böyüklər təlimin daha da inkişaf etdirilə biləcəyi mövcud bilik və 

təcrübəyə sahibdir; 

3. Hazırlıq (öyrənməyə): böyüklər gündəlik dolanışıqlarında və sosial rollarında tətbiq 

olunan bilik və bacarıqlara daha çox maraq göstərirlər; 

4. İstiqamət (öyrənməyə): böyüklər öz işlərində və yaşayış şəraitlərində aktual 

problemləri həll etməyə kömək edən praktik bilik və bacarıqlarla maraqlanırlar; səhv 

etsələr də təcrübədən daha yaxşı öyrənirlər; 

5. Motivasiya: böyüklər həyatlarını yaxşılaşdıracaq bilik, bacarıq və təcrübə 

qazanmaq üçün motivasiya olunur. 
https://www.learning-theories.com/andragogy-adult-learning-theory-knowles.html;  https://en.wikipedia.org/wiki/Andragogy  

Yetkinlərin 

öyrənməsi 

Mənlik anlayışı 

Hazırlıq Vəqf / təcrübə  

İstiqamət  Motivasiya  

inkişafına dair QHT-lər və ya kənd təsərrüfatında genişləndirmə xidmətləri, bu cür təlim 

ehtiyaclarına uyğun xüsusi hazırlanmış praktiki yetkin öyrənmə proqramları təqdim edə 

bilər. Bu qurumlarla əlaqə qurulmalı və bir təlim, bir tədris proqramı və bir təlimçi təklif 

etmələri istənilməlidir. RWG və dəstək qrupu tərəfindən təsdiqləndikdən sonra təlim 

həyata keçirilə bilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Təlimlər təşkil edildikdə, bunlar FPA fəaliyyətində iştirak etmək istəyən hər kəs üçün 

açıqlıq və bərabərlik ruhunda açıq olmalıdır. Bu, müsabiqələrdə və FPA fəaliyyətlərində 

bərabər şərait yaratmağa kömək edəcəkdir. 

 

FPA çərçivəsində büdcənin bir hissəsi xüsusi mübadilə ziyarətləri və təlim fəaliyyətləri 

üçün ayrılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 5. Yetkinlərin öyrənməsinin bir-biri ilə əlaqəli beş cəhəti. 

 

Təcrübəli öyrənmə 

Təcrübəli öyrənmə, öyrənəni öyrənmə təcrübəsinin mərkəzində qoyan praktik yanaşma 

tələb edir. 

❖ Aktiv iştirak vacibdir, lakin nəzəriyyə öyrənmənin yalnız şəxsin etdikləri şeyləri əks 

etdirdiyi zaman baş verdiyini söyləyir. 

❖ Təcrübəli öyrənmənin dörd elementi 1) aktiv iştirak, 2) təcrübə üzərində düşünmək, 3) 

təcrübənin konseptuallaşdırılması və 4) təcrübədən əldə edilmiş biliklərdən istifadə 

etməkdir.  
https://www.ispringsolutions.com/blog/adult-learning-theories 

https://www.learning-theories.com/andragogy-adult-learning-theory-knowles.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Andragogy
https://www.ispringsolutions.com/blog/adult-learning-theories
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6.4 Mediaya yaxınlaşma 

 

Proqramın bütün mərhələlərində FPA fəaliyyətinin və nəticələrinin mediada yayılması 

daha geniş bir kütləyə çatmağa imkan verir, nəticələrin və ən yaxşı təcrübələrin 

yayılmasına kömək edir və FPA-nın şəffaflığına kömək edir. 

 

Medianın yayılması bütün səviyyələrdə ola bilər: yerli regional və milli. Yazılı mətbuatdan 

(qəzetlərdən) audio-vizual (yerli, regional və milli radio və televiziya) və ya bəzi hallarda 

sosial mediaya qədərdir. QHT və RWG, medianın yayımlanmasının səfərbər edilməsində 

çox köməkçi ola bilər, çünki onlar tez-tez yerli media və insanlarla ünsiyyət haqqında yaxşı 

biliklərə malikdirlər. Çox vaxt media qurumları özləri məlumat vermək istəklidirlər. FPA 

üçün medianın iştirakı bir neçə məqsədə xidmət edir: 

a) Bir icma haqqında yazılan məqalələrin, insanların inkişaf təşəbbüsləri ilə əlaqədar 

olaraq özlərini və qonşularını radio və TV-də eşidə və görə bilməsi, özü də yerli bir 

qürur mənbəyidir. Nəticə etibarilə insanlar davamlılığa, əzmkarlığa və motivasiyaya 

töhfə verərək başladıqları fikir və fəaliyyətlərə güclü mülkiyyət iddia edirlər. 

b) Topluluqlar içərisində medianın işıqlandırılması yenə də sıx daxili mübahisələrin 

obyekti olur, assimilyasiyanı və yerləşməni möhkəmləndirir və daxililəşməyə kömək 

edir. Bilişsel inkişaf öyrənməsinin çox hissəsidir. 

c) Kütləvi informasiya vasitələri, xüsusən də yerli və regional işıqlandırma təcrübə və 

öyrənilən təcrübələrin mübadiləsini asanlaşdırmaqda və ən yaxşı təcrübəni daha geniş 

auditoriyaya yaymaqda mühüm rol oynaya bilər. 
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7 FPA-nın fasilitasiyası və dəstəklənməsi üçün təlimatlar 

 

"FPA oyunu" RWG, yarışma iştirakçıları və münsiflər heyəti üçün əsas rollarla yaxşı 

oynamalıdır. Məzmun müdaxiləsindən azad olan səs asanlaşdırması bu şəxslərin FPA 

alətlərindən istifadə etmələrinə, öz inkişaf həllərini tapmalarına imkan verməlidir. FPA 

prosesi başlanğıc mərhələsində Sürətli Kənd Qiymətləndirməsinin (RRA) tapıntılarına 

əsaslanır və tətbiq zamanı müvafiq monitorinq, qiymətləndirmə və maliyyə rəhbərliyi FPA 

prosesini dəstəkləyir. Bu fəsildə asanlaşdırma, RRA, FPA monitorinqi və 

qiymətləndirilməsi və FPA büdcəsi və maliyyə idarəetməsi ilə bağlı təlimatlar verilir. 

 

7.1 Fasilitasiya 

 

Muxtar FPA inkişaf prosesi, məzmuna müdaxilə etmədən və ya müəyyən nəticələrə 

yönəlmədən qaydalarına uyğun olaraq davam etməlidir. Müxtəlif aktyorlar və rollar 

aşağıdakılara görə prosesə dəyişkən dinamika gətirir: 

❖ Fərdi gözləntilər; 

❖ Ənənəvi və müasir dəyərlər və normalar, eyni zamanda fərqli mənşələr; 

❖ Şəxsi fikirlər; 

❖ Duyğular; 

❖ Fərqli davranış və reaksiyalar, bəziləri şüurlu, bəziləri şüursuz; 

❖ (Yerli) siyasi və digər maraqlar; 

❖ Anlaşılmazlıqlar və gərginlik. 

 

FPA kollektiv bilişsel inkişaf öyrənmə haqqındadır, bununla da Təlimatçı aktyorlara bu kəşf 

və öyrənmə prosesi boyunca rəhbərlik edir, FPA-nın bütövlüyünü qoruyur və 

aşağıdakılara diqqət yetirir: 

❖ FPA prosesinin məqsədi və qaydalarının bütün maraqlı tərəflər üçün aydın 

olmasını və hansı rollara (və vəzifələrə) sahib olduqlarını bilmələrini təmin etmək; 

❖ Prosesin insanlar tərəfindən idarə olunduğunu və mütəxəssis tərəfindən idarə 

olunan müdaxilələrdən çəkinməsini təmin edin (mütəxəssis / Təcrübəçi tərəfindən 

üstünlük verilən nəticələrə); 

❖ Activities Fəaliyyətlərin əhatəli olmasını və daha az imtiyazlı bölmələr üçün əlçatan 

olmasını və hamının aktiv iştirak edə biləcəyini təmin edin; 

❖ Vəsaitlərin şəffaf və hesabatlı şəkildə istifadə olunduğuna əmin olun. 

 

FPA Fasilitatorun fərqli rol oynadığı dinamik bir prosesdir9: 

1. Partnyor ❖ Maraqlı tərəflərlə iş ortaqlığı yaradır 
❖ Proqramı maraqlı tərəflərin ehtiyaclarına uyğun olaraq 

dizayn edir və fərdiləşdirir  

2. Planlaşdıran ❖ Qaydalar daxil olmaqla aydın metod və prosesləri seçir 
❖ Qrup proseslərini dəstəkləmək üçün vaxt və məkan 

hazırlayır 

3. İmkan verən ❖ İştirakçı bir mühit yaradır və davam etdirir 
❖ İştirakçılardan fərqli fikir və yanaşmalar üçün anlayış 

yaratmaq 

 
9  Burdan adaptasiya olunub - https://agilefacil.wordpress.com/2016/11/13/what-is-the-role-of-a-
facilitator-and-of-a-moderator-mc-chair-etc/ 

https://agilefacil.wordpress.com/2016/11/13/what-is-the-role-of-a-facilitator-and-of-a-moderator-mc-chair-etc/
https://agilefacil.wordpress.com/2016/11/13/what-is-the-role-of-a-facilitator-and-of-a-moderator-mc-chair-etc/
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❖ Fərqliliyi şərəfləndirir və fərqləndirir, əhatəliliyi təmin edir 

4. Motivator ❖ Qrup potensialına etibar edir və modelin bitərəfliyini saxlayır 
❖ Girişləri, fikirləri və yaradıcılığı qəbul edir  

5. Tapşırıq 
ustası 

❖ Vaxtı idarə edir 
❖ Qrupu tapşırıqlara yönəldir 
❖ (Qrup) konfliktləri idarə edir  

6. Bələdçi ❖ Aydın modellər və proseslərlə qrupa bələdçilik edir 
❖ Tapşırığı ilə bağlı qrupun özünüdərkini fasilitasiya edir 
❖ Qrupu ən yaxşı hesab etdikləri konsensus və nəticələrə 

yönəldir (və FPA prinsiplərinə və qaydalarına riayət edir) 

 

Ümumiyyətlə, Fasilitator məzmundan kənarda qalan və prosesi idarə edən / təmin edən 

bir şəxsdir. Tövsiyə olunan Fasilitatorun münasibəti aşağıdakılara riayət edir: 

❖ Proses xaricində bir mütəxəssis olmağı; 

❖ Hərtərəfli olmalı və iştirak edənlərin özlərini ifadə etməsinə icazə verməli; 

❖ Daimi, əhatəli və ümumi ünsiyyət üçün çalışmalı (heç vaxt kifayət qədər ünsiyyət 

qurmamalı); 

❖ Şəffaflıq qızıldır (şəffaflığın olmaması münaqişələrin alovlanmasının əsas 

səbəblərindən biridir); 

❖ Hər şey ən yaxşı yeni fikir və təcrübələrdən öyrənmək və insanların bu fikirləri və 

təcrübələri özləri kəşf etmələrinə və yaratmalarına imkan verməkdən ibarətdir. 

 

Ümumilikdə, Fasilitator FPA prosesinin qəyyumudur və bütün aktyorların məzmununa 

müdaxilə etmədən müvafiq rollarına görə töhfə vermələrini dəstəkləyir. FPA prosesində 

asanlaşdırma tapşırıqları zamanla və fərqli fəaliyyətlərə görə dəyişir: 

 

# Mərhələ & proses Fasilitasiyanın vəzifələri 

1. Başlanğıc: RRA Hədəf icmalarında maraqlı tərəflərlə görüşmək; müvafiq 
maraqlı tərəflərin fəal iştirakını asanlaşdırmaq; və 
hamının açıq ünsiyyətini stimullaşdırmaq, əsas yaşayış 
məsələlərini və icmaların strukturlarını 
müəyyənləşdirmək. 

2. Başlanğıc: RWG-nin 
yaradılması – qrup 
yaradılması prosesi 

Fasilitator tez-tez RWG-nin təlimçisidir və FPA-nın 
məqsədini, FPA prinsiplərini və RWG-nin rolunu izah 
edir. Üzvün bir-birlərini öyrənməsini, RWG-nin qaydaları 
və rolu ilə yanaşı FPA-nın məqsədi və qaydaları barədə 
razılığa gəlməsini asanlaşdırır. 

3. RWG əməliyyatları və 
görüşləri 

FPA fəaliyyətinin (müsabiqələr, mövzular, yarışma 
növləri, qiymətləndirmə meyarları, FPA tədbirləri, 
kapitallaşma, mübadilə və / təlimlər, medianın istifadəsi 
və s.) Məzmununu müəyyənləşdirmək üçün RWG-lərə 
kömək edin. 
Təcrübəçi RWG üzvlərinin rollarına görə (sədr, 
məruzəçi və ya üzv) görə fəal iştirak etdiklərini qoruyur; 
iclasın gündəliyi və vaxt cədvəlinin izlənildiyi, açıq 
ünsiyyətin mövcud olduğu və qərarların aydın olduğu 
təqdirdə təqib ediləcək hərəkətlər və məsuliyyətlər. 
Təcrübəçi düzgün iclas proseslərini qoruyur və 
məzmundan çəkinir. 
İclas qeydləri aparılmalı və qeyd edilməlidir. 
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# Mərhələ & proses Fasilitasiyanın vəzifələri 

4. Münsiflərin seçilməsi və 
hazırlanması 

RWG qiymətləndirmə meyarlarına və münsiflər heyətinə 
qərar verir. Təcrübəçi münsiflər heyətini hakim 
prosedurlarına öyrətməli və təqdim etməli, lazım 
olduqda FPA məqsədini və prinsiplərini izah etməlidir ki, 
münsiflər heyəti qərəzsiz və şəffaf mühakimə yürütməyi 
yaxşı bilsinlər və qərarlarını açıq şəkildə izah etsinlər. 

5. Mübadilə səfərləri (və 
öyrənilmə) 

Proqramın əvvəlində iştirakçılara məqsədi və proqramı 
izah edin. Aktiv iştirak etməyi təmin edin, sual verin və 
açıq ünsiyyəti stimullaşdırın. 
Öyrənilən dərsləri və sonrakı hərəkətlər üçün niyyətləri 
tərtib etmək üçün sonunda qiymətləndirməni 
asanlaşdırın. 

6. Qiymətləndirmə 
tədbirləri 

Bir sədr şəxsin (məsələn, RWG sədri və ya Münsiflər 
Heyətinin sədri) günə rəhbərlik etməsini, münsiflər 
heyətinin üzvlərini qəbul etməsini, münsiflərin 
narahatlıqlar olmadan mühakimə edə biləcəyini və 
bundan sonra kriteriyaları necə tətbiq etdiklərini izah 
edəcəklərini və mükafatların verilməsini 
əsaslandıracaqlarından əmin olun. 

7. Digər FPA tədbirləri Tədbirlərin plana uyğun keçirilməsini və hamının iştirak 
edə biləcəyini və açıq və ahəngdar ünsiyyətin olmasını 
təmin edin. 

8. FPA-in yekunlaşması 
və növbəti hərəkətlər 
üçün hazırlıq 

FPA fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini təşkil edin və 
asanlaşdırın və iştirakçılardan prosesi 
qiymətləndirmələrini və növbəti FPA dövrü üçün 
öyrənilmiş dərsləri və mövzuları müəyyənləşdirmələrini 
xahiş edin. (Həmçinin baxın §7.3 və Əlavə 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1 "FPA-nın fasilitasiya prosesi" 

 

Bu Təlimat tez-tez ‘Prosesin fasilitasiyası’ konsepsiyasına istinad edir; bu proses bir 

vasitəçi ilə FPA iştirakçıları arasında öz problemlərini tanımağı və öz problemlərini həll 

etməyi asanlaşdıraraq özlərini tapmağa kömək etmək üçün aktiv bir əlaqədir. Bu, 

vasitəçinin ona görünə biləcək açıq həll yolunu gizlətməsini nəzərdə tutur. Əsas şərt budur 

ki, iştirakçılar özləri müəyyən şərtlərdə, mədəniyyətdə və sosial-iqtisadi vəziyyətində nəyin 

Fasilitatorun səhvi 

 

FPA və qrup prosesi asanlaşdırma tələbləri ilə təcrübəsi olmayan 

aparıcılar üçün hər zaman çətin olduğu görünür müdrikliklərini 

iştirakçılara hər hansı bir kiçik və ya böyük şəkildə təklif etmək 

 

instinktiv istəklərindən əl çəkin: “yalnız bir neçə faydalı şey əlavə etmək”, 

“kömək olmaq”, “aşkar” ı izah etmək. Əslində, bunu etdikdə, həmişə nəticəni 

pozur. Xaricdəki "müdriklik" fərqli bir zəmindən və kontekstdən qaynaqlanır və 

faydalı olaraq qəbul edilə bilməz, tamamilə açıq deyil və / və ya sadəcə işə 

yaramır. Xaricdən gətirilən inkişaflardan narazılıq, məyusluq və (qismən) 

imtina nəticəsi ola bilər. Hər hansı bir FPA fasilitatorun edə biləcəyi ən böyük 

səhv addım, prosesin məzmununa müdaxilə etməkdir (bir az da olsa və ən 

yaxşı niyyətlə). Hər nə qədər yaxşı nəzərdə tutulsa da, bilişsel inkişaf 

öyrənməsinin faydalarını tamamilə pozur. 
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mümkün olduğunu və nəyin işləyəcəyini ən yaxşı şəkildə bilirlər. Proses, vasitəçinin 

avtonom problemin müəyyənləşdirilməsinə və həllinə təkan verməsi, stimullaşdırması və 

istiqamətləndirməsidir. 

 

FPA üçün təlimatçı iştirakçıların problemlərini özləri anlamalarına və həll etmələrinə 

kömək etmək üçün bir-birinə bağlı iki xüsusiyyəti tətbiq edir: 

❖ Proses Alətləri: (1) yaradıcılıq prosesini idarə etməyə və saxlamağa kömək edən 

institusional tənzimləmələr (RWG, Münsiflər heyəti); və (2) yaradıcılıq prosesini 

tetikleyen tipik cihazlar (yarışmalar və mükafatlar, mübadilə və öyrənmə, kapitallaşma, 

medianın ifşası). 

❖ Qrup Prosesi alətləri: Bir vasitəçi iştirakçıları məlumat mübadiləsinə, birlikdə 

çalışmağa, gərginliyin qarşısını almağa və qərarlar qəbul etməyə kömək etmək üçün 

ümumi davranış qaydaları və qaydalarını inkişaf etdirməyə, razılaşdırmağa və tətbiq 

etməyə təşviq edir. Bu, hamı üçün bərabər şərait yaradır, şəffaf və hamı tərəfindən 

qəbul edilir. Beləliklə, Proses Alətlərinin istifadəsi Qrup Prosesinin bir hissəsinə çevrilir. 

 

Prosedur alətləri daxilində qrup prosesini birlikdə tətbiq edərək, vasitəçi iştirakçıların 

problemləri müəyyənləşdirməsi və tanıması və özlərinə uyğun həll yolları tapması üçün 

şərait yaradır. FPA-nın əsas məqsədi və necə işləməsidir. 

 

7.1.2 Gərginlik və münaqişə idarəetməsi 

 

FPA İştirakçıları yarışlarda qalib olmaq istəyərlər. Bu istək bəzən narazılığa, narazılığa, 

duyğuya və gərginliyə səbəb olur, çünki hamısı da qazana bilməz. Gərginlik kiçik ola bilər, 

ancaq böyüyə bilər və ya kəskinləşə bilər və nəzarətdən çıxa bilər: 

 

Gərginliyin davamlılığı 

Yanaşmalarda və fikirlərdə 

fərq 

Duygusal fikir ayrılıqları 

Qurulan və sabit fikirlər 
Şifahi təhqir, təhqir 

Sağlam Müdaxilə edilməli 

Vasitəçilik etmək; 

ehtiyac olarsa, fasilə 

götürmək 

 

Fasilitatorun vəzifəsi sağlam gərginliyi idarə etmək və daha böyük gərginliyi azaltmaqdır: 

❖ "Sağlam gərginliklər" üçün Vasitəçi, insanların bir-birlərini dinləmələrini, fikir 

ayrılıqlarını müzakirə etmələrini və hətta yeni anlayışlar əldə etmələrini təmin edərək 

prosesi konstruktiv şəkildə idarə edə bilər. 

❖ Duygusal fikir ayrılıqları və müəyyən fikirlər tez-tez bir-birinə qarşı olan qruplaşmaların 

yaranmasına başlaya bilər. Müdaxiləni dayandıraraq başlayın və baş verənləri 

müşahidə etməyinizi xahiş edin. Uyğun hesab edildiyi kimi aşağıdakı üsulları tətbiq 

edin: 

 Vəziyyəti gördüyünüz kimi təsvir edin; və başqalarının gördüklərini soruşun, 

ümumi müşahidələr tapın; 

 Razılaşdırılmış əsas FPA prinsiplərinə, məqsədlərinə və qaydalarına qayıdın; 

 Müxalif fikirlərin və mövqelərin anlaşılması üçün müraciət etmək və tərəflərdən 

FPA qaydaları və prinsiplərinə uyğun irəli və təklif variantları təklif etmələrini xahiş 

etmək; 
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 Konstruktiv müzakirəni asanlaşdırmaq, bir-birinizi dinləmək və fərqləri aradan 

qaldırmaq və barışmaq üçün yollar tapmaq üçün addım-addım gedin. 

 

FPA kontekstində insanlar "haqsız oyun" dan şübhələnə bilərlər; hissləri əsas 

götürərək yarışmanın haqsız olduğunu söylədi. Bu halda, qaydaların tutulduğu, 

məsələn mühakimə meyarlarının qərəzsiz və qərəzsiz tətbiq edildiyi və ya 

sapmalar olub olmadığı təqdirdə proses addımları yoxlanmalı və təsdiqlənməlidir. 

Qaydalardan kənarlaşmalar aşkar olduqda, bunların niyə baş verdiyini anlamağa 

çalışın. Lazım gələrsə, prosesi təkrarlamaq üçün razılaşdırıla bilər; bəlkə də yeni 

müstəqil hakimlərlə. Bu səbəbdən şəffaflıq vacibdir. Bu, iştirak üçün uyğunluq 

üçün açıq kriteriyalarla və müsabiqə elanının bir hissəsi olan aydın mühakimə 

meyarlarından başlayır. Sonrakı addımlarda dəqiqləşdirmələr ictimaiyyətə 

çatdırılır və nəhayət münsiflər qərəzsiz və yaxşı qəbul edilməlidir. Münsiflər heyəti 

kriteriyaların necə tətbiq olunduğunu açıq elan etməlidir. Bu şəkildə hamı fərqli 

addımları və qərarların necə alındığını anlaya bilər; bu, inciklik və mübahisələr 

riskini kəskin şəkildə azaldır. 

 

❖ Şifahi təhqir və təhqir gözlənilmir, lakin belə bir vəziyyət yaranarsa, FPA prosesi 

dayanmalı və insanlara sərinləmək üçün bir fasilə verməlidir. Sonra insanlardan hələ 

də FPA-nın məqsədlərinə və qaydalarına abunə olduqları təqdirdə yenidən 

düşünmələri istənilməlidir. Bu barədə razılığa gəldikdən sonra, tərəflər emosional fikir 

ayrılıqlarına və sabit fikirlərə baxma üsullarından istifadə edərək irəliləyiş yolu tapmağa 

yönəldilməlidir. 

 

7.2 Sürətli Kənd Qiymətləndirməsi - RRA 

 

FPA-nın başlanğıc mərhələsində, 

müəyyən FPA fəaliyyətləri ilə həll oluna 

bilən hədəf icmalardakı inkişafla əlaqəli 

məsələlər haqqında ümumi bir fikir əldə 

etmək üçün Sürətli Kənd Qiymətləndirmə 

(RRA) aparılır. RRA məqsədlərinə 

aşağıdakılar daxildir: 

❖ Xüsusi FPA fəaliyyətləri ilə həll 

edilə bilən evdə və icma 

səviyyəsində əsas yaşayış 

mənbələri məsələlərini 

müəyyənləşdirmək; 

❖ Sosial quruluşlar və liderlik 

haqqında məlumat əldə edin, 

fərqli bölmələri və RWG-yə və 

bəlkə də VWG-lərə namizədləri 

müəyyənləşdirin. 

❖ FPA fəaliyyətinə başlamaq və 

bunun üçün ilk razılığı almaq 

niyyəti barədə məlumatlılığı 

artırmaq. 

 

   Sürətli kənd qiymətləndirməsi 
 

(RRA), kənd dolanışıqları və kənd mənbələri ilə bağlı 
fərziyyələri sürətlə və səmərəli şəkildə inkişaf 
etdirməyi hədəfləyən kiçik, çoxsaylı intizamlı bir qrup 
tərəfindən həyata keçirilən sistematik bir yarım 
quruluşlu, lokallaşdırılmış fəaliyyətdir. RRA 
situasiya, yerli biliklərin vacibliyini və aktuallığını və 
böyük şeylərin geniş şəkildə düzəldilməsinin 
vacibliyini vurğulayır. Daha çox yaxşı ilk 
təəssüratlardan bəhs olunur və detallı kəmiyyət 
analizlərinə o qədər də çox diqqət yetirmir. Fərqli 
mənbələrdən alınan məlumatların "üçbucağı" daxil 
olmaqla, "dinləmə araşdırması" nı və təkrarlanan 
metodların yoxlanılmasının yaradıcı birləşməsini 
əhatə edir. Əsas texnika aşağıdakıları əhatə edə 
bilər: 
❖ Hava şəkilləri daxil olmaqla ikinci dərəcəli 

mənbələrin nəzərdən keçirilməsi; 
❖ Birbaşa müşahidə, ayaq keçidləri, tanışlıq, 

fəaliyyətlərdə iştirak; 
❖ Əsas məlumat verənlərlə müsahibələr, qrup 

görüşləri; 
❖ Multidisipliner qrup tərəfindən sahəyə sürətli 

hesabat yazılması. 
(Ayrıca baxın: Carruthers, I. and Chambers, R., 1981) 
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RRA, müəyyən bir ərazidəki dolanışıqları və iqtisadi mənbələrdəki dar problemləri və  

potensialları sürətlə qiymətləndirmək üçün tipik bir vasitədir (mətn qutusuna baxın). 

Qorunan Ərazinin nümayəndələri və bəlkə də yerli bir qaynaq daxil olmaqla FPA Dəstək 

Komandasının nümayəndələrindən ibarət bir qrup, FPA müdaxilə zonasındakı fərdi 

icmaları ziyarət edir, yerli rəhbərlər, yerli liderlər və Vətəndaş Cəmiyyətinin nümayəndələri 

ilə görüşür və əsas inkişaf məsələlərini müzakirə etmək və qısa sahə ziyarətləri üçün yerli 

ev təsərrüfatları ilə, əsas maraqlı tərəflərlə görüşlər. Komanda ikinci sənədlərə baxa bilər, 

xəritələrə baxa bilər və s. Çox vaxt komanda 3-5 nəfərdən ibarətdir, çox deyil. 

 

Bir RRA-ya məruz qalacaq ərazi, RRA-nın təxminən 1-2 gün ərzində tam şəkildə həyata 

keçirilməsinə imkan verən aydın şəkildə ayrılmalıdır. Ərazinin ölçüsü və icmaların sayı 

RRA-nın bu məhdud müddətdə tamamlanmasına imkan vermirsə, hədəf sahəsini bir neçə 

zonaya / qrupa bölüb hər birində bir RRA aparmaq tövsiyə olunur. Böyük ərazilərdə şərait 

və əsas yaşayış məsələləri fərqli ola bilər, məsələn, əsas yolların yanındakı kəndlərlə 

ucqar kəndlər arasında və ya yüksək yerlərdə olan kəndlər ilə vadilərdəki kəndlər və kiçik 

kəndlərə qarşı kəndlər arasındakı fərqlər. Vəziyyətlərdəki fərqlər və dolanışıq problemləri 

RRA vasitəsilə asanlıqla aşkar edilə bilər və daha sonra yerli ehtiyaclara və prioritetlərə 

daha yaxşı uyğunlaşmaq üçün fərqli FPA fəaliyyətləri ilə nəticələnəcəkdir. RRA-nın 

məqsədi ətraflı və mürəkkəb nəticələrə gəlmək deyil, əsas dolanışıq məsələlərini 

müəyyənləşdirmək üçün tam mənzərə əldə etməkdir. 

 

RRA, təkrarlanan məlumatların toplanması və təhlil metodlarının birləşməsindən istifadə 

edən çoxsahəli bir qrup tərəfindən aparılır. Tipik RRA məlumat toplama vasitələrinə 

aşağıdakılar daxildir: 

❖ Əsas məlumat verənlərlə görüşlər, bəzən qrup görüşləri 

❖ Qrup Müşahidələri; 

❖ Landşaftdakı kəsişən gəzintilər, eyni zamanda kəndlərdəki kəsişmələr çox 

məlumatlı ola bilər; 

❖ Fəaliyyətlərdə iştirak; 

❖ Xəritə xəritələri, peyk (google earth) şəkilləri kimi ikinci dərəcəli analiz. 

 

İnformasiya yoxlanışı əsasən "üçbucaq" yolu ilə, müxtəlif mənbələrdən alınan məlumatları 

qarşılıqlı yoxlamaq üçün aparılır. Fərqlər komanda üzvlərinin və ya məlumat verənlərin 

qərəzliliyi səbəbindən meydana gələ bilər, eyni zamanda yaşayış şərtləri və dolanışıq 

haqqında fərqli təsəvvürləri nümayiş etdirə bilər. 

 

RRA hazırlığı 

Aşağıdakı məqamlar planlaşdırılmalı və tənzimlənməlidir: 

❖ İnformation Məlumatların toplanacağı geniş əsas mövzular / mövzular siyahısı; 
❖ görüşmək üçün kəndlərin / icmaların və şəxslərin siyahısını hazırlamaq. icma 

liderləri, vətəndaş cəmiyyəti / QHT nümayəndələri, fermerlər, qadınlar, iş adamları, 
yaşlı insanlar, gənclər, dini qruplar, ... seçimi; 

❖ Yerli insanların RRA-da iştirak etmək üçün kifayət qədər vaxtı olduqda uyğun bir 
vaxt planlaşdırmaq; 

❖ İcmaları / icma liderlərini və yerli layihə maraqlı tərəflərini qeyri formal səviyyəli bir 
şəkildə görüşmək barədə məlumatlandırmaq və zərurət yarandıqda görüşlər təyin 
etmək; 
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❖ Logistikanı təşkil etmək: səyahət, gecələmə, tərcüməçilər (tələb olunarsa) və s. 
Lakin nəzərə alınmalıdır ki, RRA 
çox qeyri-rəsmi və çevikdir. Alətlər 
və prosedurlar kömək edə bilər, 
ancaq açıq bir prosedur məqsədi 
yoxdur və ya bunları tətbiq etmək 
üçün sabit bir öhdəlik yoxdur. 

 

RRA Tətbiqi 

Bir kəndi ziyarət edərkən komanda: 

❖ Komanda üzvlərini və niyə 

cəmiyyətdə olduğunuzu təqdim 

edin: layihənin mənşəyi və FPA 

fəaliyyətinin planlaşdırılan 

başlanğıcı; 

❖ RRA zamanı nələrin olacağını, 

hansı məlumatlara ehtiyac 

olduğunu, məlumatların necə 

toplanacağını çevik və kifayət 

qədər qeyri-rəsmi şəkildə izah edin 

və məlumatların necə istifadə 

ediləcəyini izah edin. 

 

Bundan sonra komanda, fərqli 

vasitələrdən istifadə edərək, fərqli respondentlərdən məlumat toplayacaq. Komanda 

müzakirə etmək və araşdırmaq üçün birlikdə qala bilər, eyni zamanda bəzən parçalana 

bilər. Məqsəd ətraflı ilkin məlumatları və inkişaf planlaşdırmasını toplamaq və təhlil etmək 

deyil, "davam edənlər", insanların düşüncəsi olan yaşayış və inkişaf ilə əlaqəli əsas 

məsələlər barədə əsas fikir əldə etməkdir. Hər günün sonunda qrup günün tapıntılarını 

nəzərdən keçirmək üçün bir araya gələcək. Bu üçbucaqlanma və ertəsi gün üçün mümkün 

düzəlişlər etmək üçün ilk andır. Bu müzakirələri sənədləşdirməklə RRA hesabatının əsası 

qoyulur. RRA-nın sonunda kənd təmsilçiləri ilə yekun bağlanış və əks görüş toplanışı çox 

vaxt qiymətləndiriləcək və yaxşı etimadın əlaməti olacaq; qısa və qeyri-rəsmi saxlamaq 

ən yaxşısıdır. Məlum olduğu təqdirdə, sonrakı addımlar üçün göstərici bir zaman çizelgesi 

verilə bilər və bütün iştirakçılara vaxt və töhfələr üçün təşəkkür edilməli. 

 

RRA komandası tapıntılarını aşağıdakıları əhatə edən qısa bir hesabatda 

sənədləşdirəcək: 

❖ İcmaların adları və yerləri; təxmini ölçü; 

❖ Sosial quruluş, indiki və ənənəvi liderlik və icmalardakı bölmələr; 

❖ Əsas yaşayış mənbələri və əsas yaşayış məsələləri barədə ilkin nəticələr; 

❖ Coğrafi və təbii mühit, təbii sərvətlərdən asılılıq və istifadə; 

❖ Yerli qurumlar, təşkilatlar və əvvəlki (sosial-iqtisadi) inkişaf; 

❖ Əsas sosial-iqtisadi infrastruktur və xidmətlər; 

❖ RWG üçün mümkün namizədlər. 

 

FPA Dəstək Komandası və RWG, ilk FPA fəaliyyətlərinin dizaynı üçün RRA tapıntılarını 

ümumi bir şəkil kimi istifadə edəcəklər. Müəyyən olunmuş məsələlər, FPA fəaliyyətində 

  
 

  Gəlir mənbələri 
   

  Natura şəklində gəlir mənbələri  
   

  Nağd pul dövrləri 
   

  Rəsmi və qeyri-rəsmi kreditə 
əlçatma 

   

  Miqrasiyadan gələn gəlir 
   

  Təbii sərvətlərdən istifadə  
   

RRA üçün 
mövzular 

 Mühacirətin təsiri də daxil 
olmaqla demoqrafik 

tendensiyalar  
   

  Dezavantajlı və ya azlıq qrupları  
   

  Rəsmi və qeyri-rəsmi sosial aktiv 
təşkilatlar  

   

  Keçmiş və indiki ənənəvi 
rəhbərliyin formaları  

 

Şəkil 6. Əsas RRA temaları / mövzuları 
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iştirakçıların öz yaşayışlarını yaxşılaşdırmaq üçün öz fikirlərini inkişaf etdirmək və həyata 

keçirmək üçün araşdırmalı olduqları mövzular olacaqdır. RRA tapıntıları, insanların 

istiqamətləri müəyyənləşdirmək və ümumi bir istiqamət vermək üçün kifayət qədər spesifik 

olan, FPA-nı idarə etmək üçün bir pusula bənzəyir, insanların ərazini bu ümumi 

istiqamətdə araşdırmalarına və onlara öz yollarını tapmaq üçün tam sərbəstlik verməyə 

imkan verəcək qədər qeyri-müəyyən qalır. 

 

7.3 Qeyd, izləmə və qiymətləndirmə 

 

FPA tətbiqetmə boyunca Fasilitator və QHT iclas və tədbirlərin qısa qeydlərini 

aparacaqlar. Məruzəçi (RWG-dən) RWG iclaslarının protokollarını saxlamalıdır. 

Təcrübəçi və / və ya QHT bu qeydlərin surətlərini elanlar və media nəşrləri ilə birlikdə 

sənəddə saxlamalıdır. 

 

Duyurular və ya qiymətləndirmə tədbirləri QHT-nin bir işçisi tərəfindən ən yaxşı şəkildə 

qeyd olunur. Münsiflər heyətinin üzvləri öz qərarlarını və bunların açıq izahlarını qeyd 

etməlidirlər. Bunlar daha sonra tədbir hesabatına daxil edilə bilər. Tədbir hesabatları 

fotoşəkillər, tədbirlərin (çap olunmuş) media nəşrlərinin və digər medianın nüsxələri ilə 

tamamlana bilər. 

 

FPA qiymətləndirməsi 

FPA prosesi idarə edən və xaricdən müəyyən edilmiş məzmunu ilə əlaqəli məqsəd və 

göstəriciləri təyin etməkdə son dərəcə istəksizdir. Bunlar, avtonom idarəolunan öz-özünə 

kömək müddətinin müdaxilə etmə və nəticəsini pozma riski daşıyır. Nəticə etibarilə, FPA 

qiymətləndirməsi, sərt çıxış nəticələrinə və əlaqəli göstəricilərə deyil, prosesin hədəflərinə 

və proses göstəricilərinə yönəlmişdir. Bir proses effektivliyini izləmə vasitəsi olan bir FPA 

özünü qiymətləndirmə aləti hazırlanmışdır. İzahatları olan alət Əlavə 9-da əlavə edilmişdir. 

Alət aşağıdakı meyarlara uyğun olaraq hazırlanmışdır: anlaşılması asan, qismən 

kəmiyyət, yığcam, qısa və nöqtəyə. Sonrakı FPA dövrləri üçün daha yaxşı mövzuları və 

prosesləri planlaşdırmaq üçün analitik diqqətini qiymətləndirilən FPA fəaliyyətlərindən 

əldə edilən təcrübələrə yönəldir. 

 

FPA özünü qiymətləndirmə aləti, bir FPA dövrünü aşağıdakı səviyyədə qiymətləndirmək 

üçün qurulmuş izahlı açıq sualları olan sadə bir qiymətləndirmə sistemindən ibarətdir. 

a. FPA fəaliyyətinin icrası; 
b. RWG, münsiflər və köməkçi kimi FPA qurumlarının ümumi performansı; 
c. Müvafiq əlavə və ya yeni FPA fəaliyyətləri və sonrakı dövr üçün hədəf qruplarının 

müəyyənləşdirilməsi. 
 

Anketin tətbiqi 

Özünü qiymətləndirmə vasitəsi, aşağıdakı respondentlər arasında müsahibə aparan RWG 

üzvü və / və ya QHT tərəfindən həyata keçirilməlidir (minimum sayı göstərilmişdir): 

❖ RWG-nin 2 üzvü (sədr daxil olmaqla); 

❖ 2 münsif üzvü; 

❖ Mükafat qazanmayan ən azı 2 iştirakçı da daxil olmaqla müxtəlif fəaliyyətlərə 5 

iştirakçı. 

 
Tətbiq üç mərhələdən keçir: 
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1. Respondentlərlə müsahibə aparmaq və anket doldurmaq; 

2. Anket nəticələrinin təhlili; 

3. Nəticələrin təqdimatı və müzakirəsi və RWG-də tövsiyələr hazırlamaq. 

 

FPA özünü qiymətləndirmə vasitəsi giriş və rəhbər qeydləri ilə birgə Əlavə 9-da əlavə 

edilmişdir. 

 

7.4 FPA büdcə və maliyyə idarəetməsi 

 

Layihə FPA xərcləri əsasən aşağıdakılardan ibarətdir: 

❖ Kapitallaşma: mükafat mükafatları, pul mükafatı, birgə maliyyələşdirmə, xüsusi 

mükafatlar; 

❖ Mübadilə və öyrənmə; 

❖ Mediya və tanıtım dəyəri (ümumiyyətlə kiçik xərc); 

❖ RWG əməliyyat dəyəri və hadisələr; 

❖ Vasitəçi; 

❖ QHT əməliyyat dəyəri. 

 

Fasilitator və QHT əsasən birbaşa müqavilə bağlayır və layihə tərəfindən ödənilir. 

Kapitallaşma, mübadilə və öyrənmə xərcləri, media, reklam dəyəri, RWG əməliyyat dəyəri 

və hadisələr QHT tərəfindən ən yaxşı şəkildə həll edilir. Layihə ümumiyyətlə müəyyən bir 

büdcə olaraq sosial-iqtisadi inkişaf tədbirləri üçün ayrılmışdır. Beləliklə, FPA-nın ümumi 

büdcəsi layihə tərəfindən təmin ediləcək və İştirakçi Sosial-İqtisadi İnkişaf Mütəxəssisi 

FPA fəaliyyətləri üçün indikativ büdcə hazırlaya bilər, lakin ətraflı fəaliyyət büdcələməsi ən 

yaxşı FPA fəaliyyət planlaması kontekstində RWG tərəfindən aparılır və FPA 

Fasilitatorunun dəstəyi ilə. Tipik bir FPA proqram büdcəsi aşağıda təqdim olunur. 

 

QHT maliyyə əməliyyatlarını toplamaq, qeyd etmək və hesabat vermək üçün etibarlı bir 

sistem qurmalı və təmin etməlidir. Bütün faktiki xərcləri və FPA proqramı üçün əldə olunan 

gəlirləri əsaslandırmaq üçün bu əməliyyatlarla əlaqəli sənədləri də saxlamalıdırlar (gəlirlər 

layihədən alınan ödənişlər olacaq). Böyük dövriyyə vəziyyətində illik və / və ya son 

yoxlama tövsiyə oluna bilər. Layihə və QHT faydalananlara verilən qrantların vergi 

qoyulmadan verilə biləcəyini axtarmalıdır - bu, bəzən istifadə olunan terminologiyadan 

təsirlənə bilər; aşağıdakı qeydə baxın. Tədbirlər, mübadilə və təlimlər üçün əməliyyat 

dəyəri normalda milli vergi tənzimləməsinə tabe olacaqdır. 

 

Vergi təsirləri və faydalananlara FPA ödənişləri üçün "adlar" barədə qeyd 

Bəzi ölkələrdə bu cür hədiyyələr vergiyə cəlb olunan gəlir hesab edildiyi üçün toxum pulu 

və ya mükafat mükafatlarının təhvil verilməsinin çox vaxt qanuni nəticələri var; digər 

ölkələrdə mükafat mükafatları "mərc və lotereya vergisinə" tabe ola bilər. Əksər ölkələrdə 

məhdud qrantlar vergidən azaddır. Bəzi ölkələrdə icmalar üçün vergisiz qrant həddi fiziki 

şəxslərdən daha çoxdur; bu, icmalar arasında keçirilən yarışlarda daha böyük mükafat 

mükafatlarına imkan verir. Bu cür vergisiz tavanlar, pul və mükafat mükafatları üçün 

büdcələr hazırlandıqda nəzərə alınmalıdır. Büdcələrdə, planlaşdırma sənədlərində və 

elanlarda "başlanğıc qrantı", (toxum pulu üçün) və ya "performans qrantı" və ya "mükafat 

qrantı" (mükafat mükafatı üçün) kimi uyğun adların da istifadə edilməsi tövsiyə olunur. 
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Cədvəl 2. Tipik FPA proqram büdcəsi nümunəsi 

No  Fəaliyyət Toxum Mükafat Öyrənilmə Media İdarəetmə Cəmi Faiz 

1 Başlanğıc mərhələsi        
  RWG treninq   2,000 150  2,150 4% 

          

  Cəmi 0 0 2,000 150  2,150 4% 

          

2 Orta mərhələ        

  Bilik yarışması   2,000  150  2,150 4% 
  Qisa hekayə müsabiqəsi  1,000  150  1,150 2% 

  
İcma planlaşdırma 
müsabiqəsi  

1,000 2,000 500 150  3,650 7% 

           

  Cəmi 1,000 5,000 500 450  6,950 13% 

          

3 Əsas Mərhələ        

  Ailə gəlir yarışması 3,000 3,000  150  6,150 12% 
  İcma inkişafı müsabiqəsi 300 5,000 500 300  6,100 12% 
  Biznes müsabiqəsi 2,500 5,000 1,000 300  8,800 17% 
  Qrup yarışması  3,000 4,500 500 150  8,150 16% 

          

  Cəmi 8,800 14,500 2,000 900  29,200 56% 

          

4 Xüsusi layihə mükafatı  2,000    2,000 4% 

          

5 Dəstək və əməliyyat xərcləri         

  Əməliyyat dəyəri RWG      2,000 2,000 4% 

  QHT xidmətləri     7,000 7,000 13% 

  
FPA Məsləhətçisi, layihə 
qrupunun üzvü 

    pm 0 0% 

  
FPA fasilitator, birbaşa 
müqavilə 

    pm 0 0% 

  Qiymətləndirmə      1,000 1,000 2% 

          

  Subtotal 0 0 0   10,000 10,000 19% 

          

6 Ehtiyat (+ 3% to 4%)     1,700 1,700 3% 
          

7 
Yekun 
cəmi 

EUR 9,800 21,500 4,500 1,500 11,700 49,000 100% 

  Faiz 19% 47% 9% 3% 23% 100%   

Faizlər indikativdir, lakin məsələn, mübadilə və öyrənmə büdcəsinin çox aşağı 

qoyulmaması tövsiyə olunur, çünki bu vasitə maraq və fikirləri işə salmaqdan tutmuş 

praktik bilik və bacarıqları öyrənməyə qədər idrak inkişafında əsas rol oynayır. 
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8 FPA tətbiqetmə dövrü 

 

FPA üç əsas mərhələdən ibarətdir (bax Şəkil 7). Hazırlıq və başlanğıc mərhələsində hədəf 

icmaları haqqında əsas məlumatlar toplanır və FPA qurumları qurulur. Hazırlıq 

mərhələsində maraqlı tərəflərin FPA prosesi və qaydaları ilə tanış olması və FPA üçün 

"zövq" inkişaf etdirilməsi üçün ilk fəaliyyətlər həyata keçirilir. Maraqlı tərəflər FPA prosesi 

ilə daha yaxından tanış olduqdan sonra əsas FPA fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi 

planlaşdırıla bilər. Proqramın və ya layihənin müddəti ərzində əsas mərhələ fəaliyyətləri 

bir neçə dövrdə təkrarlana bilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 7. Hər mərhələdəki FPA mərhələləri, əsas fəaliyyətləri və nəticələri 

 

 

8.1 FPA hazırlığı və işə salınma mərhələsi 

 

FPA-nın başlanğıc mərhələsində layihə öz işçilərindən FPA dəstək qrupu yaradacaq və 

yerli FPA icraçıları olaraq uyğun bir Təcrübəçi və uyğun bir QHT ilə müqavilə 

bağlayacaqdır. Əsas dəstək qrupu qurulduqdan sonra RRA hədəf icmalarda aparıla bilər 

(Layihə Sosial-İqtisadi Mütəxəssis və Vasitəçi tərəfindən). RRA-ya paralel olaraq RWG-

nin yaradılmasına yerli rəhbərliklərdən, yerli QHT-lərdən, icmalardan və icmaların müxtəlif 

təbəqələrindən nümayəndələr seçilərək başlanıla bilər. RRA tamamlandıqdan və RWG 

üzvləri seçildikdən sonra RWG ilk FPA astarlama fəaliyyətlərini planlaşdırmaq üçün 

öyrədilə və hazırlana bilər. 

• İcma quruluşu 

• Əsas yaşayış mənbələri 

• Dəyərlər və normalar 

• Əsas məsələlər (mövzular) 

1. Hazırlıq 

1.1 Sürətli Kənd 

Qiymətləndirməsi (RRA) 

1.2 Təşkilatların yaradılması 

2. Astarlama hərəkətləri: 

• Heyakələrin deyilməsi 

• İcmaların planlanması 

• ….. 

• Qalib gələn fikirlər və ən yaxşı 

təcrübələr 

• Fərdi idrak öyrənmə 

• Etibar və özünə inam 

• Kollektiv idrak öyrənmə 

• Yerli inkişaf 

• Sosial birlik 

• …… 

Nəticələr 
& təsir 

 

3. Əsas FPA fəaliyyətləri: 

• Yarışmalar və mükafatlar 

• Kapitallaşma 

• Öyrənmə və mübadilə 

• Media 

Qiymətləndirmə və  yeni 
dövrün planlaşdırılması 

• Regional İşçi Qrup (RWG) 

• FPA dəstək qrupu 

• Fasilitator 

• QHT-lərin asanlaşdırılması 

• (Münsiflər heyəti) 



Transsərhəd Birgə Katiblik – III  Maliyyə İştirakçı Yanaşması (FPA) 

  Tətbiqi Təlimat və Alətlər dəsti 2020 

 

- 45 - 

RRA aşağıdakılar barədə məlumat verəcəkdir: 

❖ Sosial quruluş, indiki və ənənəvi liderlik və icmalardakı bölmələr; 

❖ Əsas yaşayış mənbələri və əsas sosial-iqtisadi və dolanışıq problemləri; 

❖ Coğrafi və təbii mühit, təbii sərvətlərdən asılılıq və istifadə; 

❖ Yerli qurumlar, təşkilatlar və əvvəlki (sosial-iqtisadi) inkişaf; 

❖ Əsas sosial-iqtisadi infrastruktur və xidmətlər; 

 
RWG-nin yaradılması və təlim üçün vacib cəhətlər bunlardır: 

❖ RRA zamanı RWG üzvlərinin müəyyənləşdirilməsi: əsas şəxslər ilə təmaslar və 

sosial quruluşun təhlili yerli rəhbərliklərdən, Qorunan Bölgə rəhbərliyindən, QHT-

lərdən, icmalardan və icmalardan (qadın, fermer, iş adamları, gənclər, ...) 

❖ RWG təhsili əsasən daha çox FPA-nın keçirildiyi və ya insanların idarə etdiyi digər 

sosial-iqtisadi inkişaf fəaliyyətlərinin baş verdiyi icmalara mübadilə ziyarətini əhatə 

edir. 

❖ Yeni RWG üzvləri üçün təklif olunan mövzular: 

• Layihəyə giriş: hədəflər, hədəf sahəsi, müddət, nəticələr, sosial-iqtisadi inkişaf 

komponenti,…; 

• FPA-nın tətbiqi və icmalı; 

• FPA prinsipləri və qaydaları; 

• FPA vasitələri: müsabiqə və mükafat, kapitallaşma, mübadilə və öyrənmə və 

media; 

• FPA aktyorları, qurumları və onların rolları və vəzifələri; 

• Liderlik bacarıqları, görüşlər keçirmək və əməkdaşlıq etmək; 

• RWG-nin tipik rolları və vəzifələri; 

• RWG qaydalarına daxil edilə bilən mövzular. 

Qrup müzakirələri, kassa hərəkətləri və rol oyunları ilə yetkinlərin təcrübə təlim 

metodlarından istifadə edin. 

❖ İlk FPA fəaliyyətinin planlaşdırılmasına başlamaq üçün RRA-nın nəticələri də 

müzakirə oluna bilər. 

❖ RWG üçün ümumi bir məqsədi, fərqli rolları (sədr, katib, üzv,….), Vəzifələri və 

vəzifələri, üzvlüyü (qurumların, təşkilatların, icmaların və bölmələrin 

nümayəndələri) ilə sadə bir nizamnamə və ya qaydalar hazırlayın. , iclasların 

tezliyi, qərar qəbul etmə, ünsiyyət, şəffaflıq və hesabatlılıq və s. (Əlavə 3-dəki 

nümunəyə baxın). 

 

Proqrama qatılan bir çox kəndin olması halında, Kənd İş Qrupları və ya Kənd Klaster İş 

Qrupları təşkil edilə bilər. Kənd İşçi Qrupları Ölçülərinə görə daha kiçikdir və RWG-nin 

əlaqələrini və müvafiq kəndlərindəki FPA fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsini 

genişləndirirlər. FPA əvvəlcə yalnız RWG ilə başlaya bilər və daha çox FPA fəaliyyətinin 

həyata keçirildiyi, VWG quran sonrakı mərhələdə. 

 

8.2 Prayminq FPA fəaliyyətləri 

 

İlk FPA fəaliyyətləri FPA qurumları mövcud olduqda, oyunun məqsədləri və qaydaları 

müəyyənləşdirildikdə və icmalar və əsas dolanışıq məsələləri haqqında məlumat bilinən 

zaman başlaya bilər. Çox aktyor yeni olacaq və heç vaxt FPA tətbiq etməyiblər. Bu 

səbəbdən, fərqli aktyorların FPA alətləri və "FPA oyunu" qaydaları ilə tanış ola bilməsi 
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üçün "daha kiçik və sadə astarlama" fəaliyyətləri paketi ilə başlamaq yaxşıdır. Başlanğıc 

fəaliyyətlər, alətlərin və qaydaların necə tətbiq olunduğunu və fərqli aktyorların FPA 

oyunundakı fərqli rolları və vəzifələri ilə tanış ola biləcəyini ilk təcrübədən keçirmələrinə 

imkan verir. 

 

RWG iclaslar keçirməyi, FPA fəaliyyətlərini planlaşdırmağı, FPA vasitələrinin istifadəsini 

planlaşdırmağı öyrənəcəkdir: müəyyən hədəf qrupları üçün müsabiqələr planlaşdırma, 

mühakimə meyarlarını formalaşdırmaq, büdcələr hazırlamaq və medianın istifadəsini 

planlaşdırma (bu mərhələdə mübadilə və öyrənmə çox vaxt tezdir) . Daha sonra, 

müsabiqələri elan etməli, münsiflər heyətini namizəd göstərməli, hakimlər tədbirlərini təşkil 

etməli və FPA fəaliyyət qiymətləndirməsini aparmalıdırlar (Vasitəçi və QHT-nin köməyi 

ilə). 

 

Fasilitator RWG iclaslarını, münsiflər heyətini hazırlamaq, FPA tədbirlərini 

asanlaşdırmaq, qeyd etmək, FPA fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini dəstəkləmək və 

hesabat verməklə bağlı ilk təcrübələri qazanacaqdır. 

 

FPA-ya Dəstək QHT-ləri logistika, kapitallaşma fondları ilə (məsələn, pul və mükafat 

mükafatları ödəmək) və media tənzimləmələrini, həm də maliyyə idarəsini, tədbirlərin qeyd 

edilməsini, FPA fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini və hesabatların verilməsini 

öyrənəcəkdir. 

 

Mövzular, hədəf qrupları, meyarların təyin edilməsi, vaxt planlaşdırılması, büdcə, 

müstəqil, qərəzsiz münsiflər heyətinin elan edilməsi, seçilməsi və namizəd göstərilməsi, 

münsiflər heyəti təlimləri, hakimlərin özü, ictimaiyyətin müəyyənləşdirilməsindən tutmuş 

FPA alətləri ilə ilk təcrübələr olacaqdır. qiymətləndirmə və mükafatların verilməsi və elan 

edilməsi. Eyni zamanda kapitallaşma və media vasitələri ilə təcrübə qazanılacaqdır. 

 

İnsanlar müsabiqələrdə necə iştirak edə biləcəklərini, yenilikçi fikirlərin insanların özləri 

tərəfindən yaradıla biləcəyini və mükafat mükafatları üçün yarışa biləcəklərini 

öyrənəcəklər. Xalq mühakiməsi, qiymətlərin verilməsi və şərtlər olmadan ödənişlər çox 

vaxt yeni təcrübələrdir və FPA-nın potensialı barədə məlumatlılıq yaradır və icmalarda 

yeni inkişaf dinamikasını stimullaşdırır. 

 

Tipik hazırlama fəaliyyətləri arasında yerli məlumatların müəyyənləşdirilməsi, qısa hekayə 

yazılması və ya kəndlər arasında yarışların planlaşdırılması daxildir. 

 

❖ Ənənəvi bilik və bacarıqlardan istifadə olunmayan, unudulmağa yaxın yerli bilikləri 

müəyyənləşdirmək üçün müsabiqələr və mükafatlar, habelə ərazidəki ailələrin 

sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı yeni fikirlər. Belə bir müsabiqə 

FPA sahəsindəki hər bir ailənin gözünə açıq ola bilər və kapitallaşma iştirakçılara 

müsabiqə töhfələrini hazırlamaq üçün mümkün xərcləri ödəməyə kömək etmək üçün 

məhdud toxum fondu təmin etməklə başlaya bilər və mühakimə etdikdən sonra ən 

yaxşı töhfələrə məhdud, lakin yenə də əhəmiyyətli mükafatlar verir. hər icma və kənd. 

Mübadilə və öyrənmə faydalı ola bilər, amma lazım olmaya bilər. Mediya elan üçün, 

həm də bilik və fikirlərin təqdim olunduğu və qiymətləndirildiyi, mükafatların verildiyi 

tədbir üçün yaxşı istifadə edilə bilər. Müsabiqə sualı çox ümumi şəkildə tərtib edilə 
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bilər: "Ənənəvi, regional, yeni və ya digər ola bilən, insanlar üçün maddi vəziyyəti 

yaxşılaşdırmaq üçün faydalı ola biləcək müvafiq yerli bilik nümunələri verə 

bilərsinizmi? bu biliklərin bu gün necə tətbiq oluna biləcəyini izah edin? " RRA və FPA 

kontekstindən asılı olaraq, formulasiyalar kənd təsərrüfatı, təbiət, sağlamlıq, ucqar 

ərazilərdə ağır qış dövrlərindən xilas olmaq və s. Kimi ümumi yaşayış mənbələrinə və 

məsələlərə istinad edə bilər, lakin həmişə çox ümumi şəkildə və ya buraxıla bilər. 

İstifadə edilə bilən kriteriyalara aşağıdakılar daxil ola bilər: tətbiqetmə nümunəsi realdır 

və aydın maliyyə faydaları nümayiş etdirir (əlavə gəlir və ya xərclərə qənaət ola bilər); 

bilik əksər ev təsərrüfatları tərəfindən tətbiq oluna bilər; tətbiqin mənfi ekoloji və sosial 

təsirləri olmayacaq və s. Ortaya çıxan ev təsərrüfatlarının maddi vəziyyətini 

yaxşılaşdırmaq üçün vəd verən biliklər sonradan FPA əsas mərhələsində mövzularda 

istifadə edilə bilər. 

 

❖ Məktəblilər üçün əsas dolanışıq məsələsi və ya layihə ilə bağlı inkişaf məsələləri 

mövzusunda rəsmlər və ya əsərlər üçün bir müsabiqə məktəblər vasitəsi ilə 

nisbətən asan təşkil edilə bilər. Bu cür müsabiqələr ümumiyyətlə uşaqlar arasında 

böyük bir coşğu yaradır və mövzu ilə bağlı məlumatlılığın artırılmasına köməkçi ola 

bilər, çünki valideynlər övladlarının fəaliyyətləri ilə maraqlanır və tez-tez hakim və 

mükafatlandırma tədbirlərinə qatılırlar. Eyni zamanda yarışma və mükafatlandırma 

vasitəsi ilə yaxşı bir öyrənmə təcrübəsi verəcəkdir. Tətbiq əsasən, belə bir müsabiqəni 

şagirdlər arasında fəallıq və yaradıcılığı səfərbər etmək üçün bir fürsət kimi 

qiymətləndirən müəllimlərin köməyi ilə sadə bir şəkildə təşkil edilə bilər. Mükafat 

mükafatlarının səviyyəsi nisbətən aşağı və sayca daha böyük ola bilər, ehtimal olunan 

hisslərin qarşısını almaq üçün, yalnız bir neçəsinin faydalanacağı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FPA pilotundan bir yarışma nümunəsi: Qisa hekayə müsabiqəsi 
 

Məqsədlər: 
❖ İnsandan və təbiətdən və təbiəti qorumaq zərurətini dolayısı ilə əhatə edən müsbət 

konstruktiv əlaqələrindən bəhs edən həm köhnə, həm də müasir hekayələri, həm də 
ərazinin mədəni şəxsiyyəti və irsinin bir hissəsi kimi toplamaq. 

❖ Hekayələri və sahib olduqları dəyərləri müasir davranış üçün ilham mənbəyi kimi ictimai 
vicdana və şüura çatdırmaq və bölgədəki insanla təbiət arasındakı əlaqəni gücləndirmək. 

❖ Media Medianın yayılması üçün potensial bir mənbə yaratmaq (yazılı, audio, vizual). 
 
Atılan addımlar: 

1. RWG sentyabr ayında 5 kənddə qısa hekayə müsabiqəsi elan edir və oktyabr ayına qədər 
hekayələrin münsiflər heyətinə təqdim olunmasını xahiş edir. Hekayələr 10 dəqiqədən çox 
olmayan müddətdə və ya maksimum 1200 sözlə bölgədəki insanlarla təbiət arasındakı 
pozitiv, konstruktiv əlaqələrdən bəhs edəcəkdir. Köhnə və ya müasir ola bilərlər. 

2. Hekayələr oktyabr ayına qədər yazılı şəkildə təqdim olunacaq. 15-dən çox təqdimat varsa, 
münsiflər heyəti tərəfindən əvvəlcədən seçim aparılacaqdır. 

3. Mühakimə meyarları: a) yaxşı bir hekayə xətti ilə aydın hekayə; b) təmiz təbiət dəyərlərini 
və / və ya qoruma dəyərlərini; c) ənənəvi və tarixi dəyərlərin daxil edilməsi; və d) ümumi 
bədii dəyər və dil istifadəsi. 

4. (əvvəlcədən seçilmiş) təqdimatlar təqdim ediləcək, yüksək səslə, tercihen məktəb ustası və 
ya müəllim kimi təlim keçmiş bir natiq tərəfindən açıq iclasda və təqdim olunanların iştirakı 
ilə mərkəzi bir yerdə təqdim ediləcək və tercihen dəvət olunmuş media nümayəndələri. 
Sessiya bütün kəndlərdə elan ediləcək və hamının iştirak etməsi üçün açıqdır. 

5. İyirmi təqdimatdan hər biri 100 avro olan beş birinci mükafat, hər biri 65 avrodan beş ikinci 
mükafat və hər biri 35 avrodan olan beş üçüncü mükafat veriləcək. (Ümumi pul mükafatı 
1000 avrodur.) 
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❖ Xüsusi mövzulara dair qısa hekayə yazı müsabiqəsi, zehinləri və məsələləri açan 

başqa bir əla fəaliyyətdir. Qısa hekayələr cəmiyyətdə tez-tez gizli qalan xüsusi 

dəyərlərə diqqət və qabarıqlıq gətirə bilər. FPA pilot testlərindən birində iştirakçılardan, 

yaşadıqları ərazinin təbiəti ilə insanları arasında xüsusi əlaqələr barədə köhnə və yeni 

nağıllar təqdim etmələri istəndi. Nəticədə insanla təbii mühit arasındakı konstruktiv 

münasibətlər haqqında 100-dən çox qısa hekayədən ibarət uçqun oldu. FPA pilotu 

kontekstində, hələ də unudulmayan, təbiətə dair əhəmiyyətli sosial dəyərləri vurğuladı 

və insanların tanıdığı və təqdir etdiyi bir şəkildə ön plana çıxardı. Çox ictimai 

mühakimədən sonra tədbirə toplaşanların hamısına ən yaxşı (5) hekayə oxundu. Belə 

bir tədbirin şən və şən bir hadisə kimi təşkil edilməsi vacibdir. Kiçik hekayələrin nəşri 

yazılı mətbuat və audio-vizual media vasitəsi ilə böyük potensiala malikdir ki, bu da 

saxlanılan və ötürülən mesajları gücləndirəcək və yerləşmiş dəyərlərə yerli sahibliyi 

artıracaqdır (mətn qutusuna baxın). 

 

❖ Güclü bir astarlama vasitəsi, kəndlər arasında tıxanmış sosial məsamələri təzə 

inkişaf düşüncəsinə açan bir planlama yarışmasıdır. İcmalardan planlarını üç 

mərhələdə qrafik olaraq (afişalarda və / və ya çəkilmiş xəritələrdə) təqdim etmələri 

istənilir: 

• Əvvəlcə keçmişin sosial-iqtisadi vəziyyətini bildikləri kimi təsvir edin; 

• Bu tarixi perspektivi nəzərə alaraq icma daha sonra hazırkı sosial-iqtisadi 

vəziyyətini, üzvlərinin dolanışıqlarını təsvir edir; 

• Keçmişi və indiki vəziyyəti bilməklə cəmiyyət özləri üçün istədikləri gələcəyi və ora 

çatmağı düşündükləri hərəkətləri düşünməyə davam edir. 

 

FPA pilotları dövründə kəndlər arasında bir planlama yarışması adlandı: “Cəmiyyətimiz, 

keçmişi, varlığı və gələcəyi” adlı ilk fəaliyyətlərdən biri oldu. Təqdimatlar üçün xərcləri 

ödəmək üçün müsabiqənin əvvəlində icmalara az miqdarda toxum pulu verildi. Kənd 

planlaşdırma nəticələri icmalar tərəfindən açıq iclasda təqdim edildi. Bu bir poster 

sessiyası vasitəsilə edildi. Bəzi icmalar PowerPoint təqdimatlarından istifadə etdilər və 

hətta bir kənd səhnədə drama nümayiş etdirdi. Qalib gələn icmalar daha sonra mükafat 

pullarını icma məqsədləri üçün investisiya etməyə qərar verdi. Bu cür yarışlarda istənilən 

təqdimat formasına icazə verilir. İnsanlar böyük həvəs göstərirlər; onları əyləncəli bir şən 

şəraitdə bir araya gətirir və öz vəziyyətləri və inkişafı haqqında düşünməyə başlamalarına 

kömək edir. Təqdimatın ictimai iclasda paylaşılması iştirakçıları yeni düşüncəni 

stimullaşdıran bir çox fərqli fikirlərə məruz qoyur. Media bu cür tədbirləri sevir və fikirlərin 

yayılmasına kömək edir. 

İcma planlaşdırma müsabiqəsi üçün layihə FPA planlaşdırma forması Əlavə 5-də 
göstərilmişdir. 
 
❖ Başlanğıc işləri RWG və Fasilitator tərəfindən, ehtimal ki, layihənin sosial-iqtisadi 

inkişaf mütəxəssisinin dəstəyi və rəhbərliyi ilə planlaşdırılır. Başlama fəaliyyətlərini 

müəyyənləşdirmək və planlaşdırmaq üçün aşağıdakı sualları müzakirə etməyi 

düşünün: 

❖ RRA-dan irəli gələn əsas yaşayış məsələləri hansılardır? 

❖ Cəmiyyətin hansı hissələri üçün müraciət edirlər? 

❖ İnsanlarla dolanışıq problemlərinin öhdəsindən gəlmək üçün həll yolları tapmaq necə 

tələb edilə bilər? 
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❖ Bu mövzuda bir müsabiqə təşkil edə bilərikmi və əsas sual / çağırış nə olacaq, tək və 

ya bir neçə mərhələli yarış uyğun olar?  

❖ Mövzu xüsusi layihə nəticələri 

və ya fəaliyyətləri ilə 

əlaqədardır? 

❖ Hansı mühakimə meyarlarını 

tətbiq etməliyik (FPA 

prinsiplərini nəzərə alaq)? 

❖ Digər FPA alətlərindən necə 

istifadə ediləcək: 

❖ Kapitallaşma: pul pulu, mükafat 

mükafatı (neçə, nə qədər), 

xüsusi mükafat? 

❖ Mübadilə və Öyrənmə 

(başlanğıc fəaliyyəti ehtimalı 

yoxdur)? 

❖ Media: elan üçün və hadisəni 

qiymətləndirmək üçün? 

❖ Yer: hər icmada, yoxsa regional 

bir yarışmada olardı? 

❖ Zamanlama: nə vaxt və hansı 

müddətdə?   

❖ Elan 

❖ Sual və cavablar üçün imkan 

❖ Tədbir qiymətləndirilir (nə vaxt, harada)? 

 

Planlaşdırılan fəaliyyətlər daha sonra §8.3 fəsildə və Əlavə 4-də göstərildiyi kimi "FPA 

fəaliyyət planı" nda sənədləşdirilə bilər. 

 

Başlanğıc tədbirlərini tamamladıqdan sonra, FPA dəstək qrupu, prosesi, öyrənilən dərsləri 

vurğulayaraq, astarlama fəaliyyətlərini qiymətləndirmək üçün toplanmalıdır. Diqqət, 

aşağıdakı əsas FPA mərhələsi fəaliyyətləri üçün müsbət irəliləməyə və dərslərə baxmağa 

yönəldilməlidir. 

 

 

  

Prayming / Əsas 

yarışma: 
Mövzu / mövzu? 

1 / çox 
mərhələli 

Hədəf qrupu 

(uyğunluq 

meyarları) 

Vaxt: nə vaxt və 

hansı müddətə? 

Qiymətləndirmə 

kriteriyaları? 

Yer(lər) 

Tədbirlər 

Kapitallaşma: 

(Toxum pulu 

Hədiyyə Mükafatları 

Xüsusi Mükafatlar) 

Mübadilə və 

öyrənmə 

Media 

Şəkil 8. Planlaşdırmaq üçün FPA fəaliyyət 

elementləri 
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8.3 FPA Əsas Mərhələ 

 

Başlanğıc fəaliyyətinin təcrübələri tez-tez 

əsas mərhələ FPA fəaliyyətinin tonunu və 

istiqamətini müəyyənləşdirməyə kömək 

edir. Əsas mərhələdəki fəaliyyətlərin 

mövzularını müəyyənləşdirmək üçün ciddi 

qaydalar yoxdur. Başlama mərhələsində 

olduğu kimi, ümumi qaydalara riayət 

edilməlidir (mətn qutusuna baxın). RRA-

dan əldə olunan nəticələr, layihənin 

məzmunu və hazırlıq mərhələsindəki 

təcrübələr, FPA Dəstək Qrupu ilə RWG 

arasında müzakirə olunur. Xüsusilə FPA ilk 

dəfə tətbiq edildikdə, daha təcrübəli üzvlərə 

sahib olan Dəstək Qrupu, RWG 

mövzularını müzakirə üçün təklif edə bilər. 

 

Mövzular FPA alətlərini (müsabiqələr və 

mükafatlar, kapitallaşma, mübadilə və 

öyrənmə, media dəstəyi, bax §6) 

birləşdirən, FPA prinsiplərinə hörmətlə 

yanaşan (§3) və ümumi FPA qaydalarına 

əməl edən xüsusi FPA fəaliyyət planlarında hazırlanmışdır (§4) . 

 

Aşağıdakı FPA fəaliyyətinin əsas məqamları izahlı və ilhamverici nümunələr ola bilər. 

Əlavə 5, Əlavə 6 və Əlavə 7 nümunə olaraq bir neçə ətraflı FPA fəaliyyət planını təqdim 

edir. 

 

❖ Gəlir əldə etmək üçün ailələr arasında iki mərhələli yarışmalar 

Ailələr dəyərli və gəlirli yerli iqtisadi fəaliyyətlərin inkişafı üçün təkliflər təqdim etməyə 

dəvət olunur. RRA-nın nəticəsindən asılı olaraq, mövzu bu və ya digər istiqamətdə 

daha spesifik ola bilər (məsələn, kənd təsərrüfatı, ticarət və s.) Və ya çox ümumi 

saxlanıla bilər. Müsabiqə iki turda baş tutacaq. 

 

Birinci turda qeydiyyatdan keçən iştirakçı ailələrə yaxşı fikirlərin inkişafına və təqdim 

olunmasına kömək etmək üçün az miqdarda toxum pulu verilir. Təqdimat tələb olunan 

mənbələri, texnologiyanı / metodlarını və bacarıqlarını və gözlənilən nəticələri, 

nəticələri və faydaları təsvir etməlidir. Kriteriyalar: realist və həyata keçirilə bilən; 

fəaliyyət böyük investisiyalar tələb etmir və yerli və mövcud mənbələrdən istifadə edir; 

və mənfi ekoloji və ya mənfi sosial təsirləri yoxdur. 

 

Bu fikirlər daha sonra qiymətləndirilir və əhəmiyyətli, lakin məhdud sayda qalib, 

fikirlərini ən yaxşı şəkildə həyata keçirmək üçün yarışmaq üçün ikinci tura qatıldığı 

üçün bir növ ortaq maliyyələşdirmə olaraq mükafat alır. Qalib gələnlər mükafatdan öz 

fikirlərinə və prioritetlərinə uyğun istifadə edə bilərlər; təcrübə göstərir ki, bunları daha 

çox qazanan fikirlərini həyata keçirmək üçün istifadə edirlər. Yarışın bu ikinci turunda 

  

Əsas mərhələ FPA fəaliyyətləri üçün 

mövzuları və istiqamətləri 

müəyyənləşdirmək üçün ümumi qaydalar 

❖ Mövzular, RRA zamanı müəyyən edilmiş 

yaşayış mənbələri və icma şərtlərinə dair 

ümumi tapıntılarla uyğunlaşır; 

❖ Mövzular və daxil olduqları fəaliyyətlər 

iştirakçılara güzəranlarının 

yaxşılaşdırılması, sosial-iqtisadi vəziyyəti 

və / və ya icma şəraitinin yaxşılaşdırılması 

ilə bağlı hədəfləri həyata keçirməyə imkan 

verir; 

❖ Mövzular və fəaliyyətlər real və həyata 

keçirilməli olmalıdır; 

❖ Mövzular və onların fəaliyyətləri layihə 

kontekstinin ümumi hədəflərinə zidd deyil 

(məsələn, təbiətin qorunması və davamlı 

inkişafa dəstək); 

❖ Mövzular dini və ya siyasi baxımdan 

mübahisəli məsələlər ilə əlaqəli deyil. 

Qutu 1. FPA mövzularının 

müəyyənləşdirilməsi 
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tətbiqetmə daha sərt meyarlara əsasən qiymətləndirilir və ən yaxşı ifaçılar daha böyük 

fərqlərlə əlavə mükafatlar qazanacaqlar. 2-ci turdakı kriteriyalara aşağıdakılar daxildir: 

praktik tətbiqetmə planlandığından daha yaxşı / yaxşıdır; fəaliyyət əlavə gəlir əldə 

etmək üçün (və ya yaxşı perspektivlərə sahibdir); heç bir mənfi ekoloji və sosial təsir 

yoxdur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bütün müsabiqə mediada işıqlandırılır. Bu, üçüncü səviyyəyə gətirilə bilər, burada 

müxtəlif icmalardan qalib gələnlər bir-biri ilə dəyərli və gəlirli yerli iqtisadi fəaliyyətlərin 

inkişafı üçün ən yaxşı fəaliyyət mükafatı uğrunda yarışırlar. Nəticədən asılı olaraq, 

Dəstək Qrupunun kömək etdiyi RWG-nin mübadilə səfərləri təşkil etməsi. 

 

❖ Kənd icma şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair icma müsabiqəsi, məsələn: İcmalar 

kənd infrastrukturunun, kənd sanitariya vəziyyətinin və ya kənd yaşıllığının 

yaxşılaşdırılması üçün təkliflər verməyə və bunların ikinci turda ən yaxşı şəkildə 

həyata keçirilməsi üçün yarışmağa dəvət olunur. Bütün icmalar fikirlərini inkişaf 

etdirmək və təqdim etmək üçün toxum pulu alır. Kriteriyalara kənddəki hamı üçün 

yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması daxildir; plan ətraf mühitə uyğun olmalıdır; plan 

bütün icma üzvlərinin fəal iştirakı ilə hazırlanmışdır və onların dəstəyinə malikdir; 

icmalardan öz töhfələri üçün əlavə ballar (nağd / növdə). Hakimlər xüsusi bir tədbirdə 

aparılır. Mükafat pulu icmalar tərəfindən təklif olunan layihələrə yatırılır. Belə bir 

vəziyyətdə bütün topluluqlara mükafatların verilməsi düşünülə bilər, ancaq ən yaxşı 

ilə ən yaxşı olmayanlar arasında pul mükafatında nəzərəçarpacaq bir fərq olduğuna 

əmin olmaq. Bütün müsabiqə mediada işıqlandırılır və RWG və Dəstək Qrupu, həyata 

keçirilən maraqlı fəaliyyətlərlə əlaqədar mübadilə səfərinin olub-olmamasına qərar 

verəcəkdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qaliblər/mükafatlar 1-ci 

raundda: 

Hər kənd üçün 8 qalibədək *);  € 150 hər qalibə 

Qaliblər/mükafatlar 2-ci 

raundda: 

Üç priz mükafatı hər kənd üçün: 

1st ~ € 1,000; 2nd ~ € 600, 3rd ~ € 400 

*) Biznes, çox güman ki, gəlir gətirən minimum meyarları yerinə yetirməlidir 

və ətraf mühitə və sosial təsirlərə mənfi təsir göstərməməlidir; bu minimum 

meyarlardan 8-dən az biznes ideyalar keçərsə, daha az mükafat veriləcəkdir. 
 

 

 

Toxum-pullar € 200 hər kənd üçün plan və 
prezentasiyaların hazırlanması 
üçün 

Kriteriyalar: fikir / plan kənddəki hamının 
yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasına 
kömək edir; plan tələb olunan mənbələr 
və faydalar baxımından realdır; kəndlilər 
həyata keçirilməyə, daha sonra istismara 
və baxıma necə bərabər qatqı təmin 
edəcəklərini açıq şəkildə izah edirlər; 
plan ətraf mühitə uyğun və davamlıdır. 

1st priz: € 5,000 
2nd prize € 3,500 
3rd prize € 2,500 
4th prize € 1,500 
 

Note: Yekun priz büdcəsi 10 kənd üçün € 14,500 təşkil edir. 
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❖ Kapitalizasiya fondları ilə Qadın Qrupu yarışmaları, məsələn: icmalardakı qadınlar, 

yeni iqtisadi fəaliyyətlərə başlamaq üçün istifadə olunmaq üçün vəsait əldə edə bilmək 

üçün (bir neçə) qrupda özlərini təşkil etməyə dəvət olunurlar, sonra mükafatlar onlara 

verilir. ən yaxşı performansı göstərəcək qruplar. Mükafatlar icma və ya kənd 

səviyyəsində və ya regional səviyyədə verilir. Digər sosial kateqoriyalar da özlərini 

qrup halında təşkil etmək üçün dəvət olunsalar da, qadınlar xüsusi bir potensiala 

sahibdirlər. Onlar tez-tez ailə qaynaqlarını yaxşı qoruyurlar və tez-tez real imkanlara 

yaxşı baxırlar. Qrup halında yaxşı əməkdaşlıq etməyə meyllidirlər. Cənubi 

Qafqazdakı FPA pilotlarında qadın qrupları çox yaxşı fəaliyyət göstərmiş və bəzən 

daha mükəmməl iş fəaliyyətləri üçün yaz lövhələri kimi xidmət etmişdir. Media tez-tez 

bu fəaliyyətlərə pərəstiş edir və nəticələr və nəticələr mübadilə və öyrənmə səfərləri 

üçün daha çox borc verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FPA fəaliyyətləri diqqətlə planlaşdırılır, prioritet əsas yaşayış məsələləri ilə aydın əlaqələr, 

aydın hədəf qrupları və gözlənilən iştirak, alətlərdən istifadə, vaxt cədvəlləri və rabitə. 

Planlar ən yaxşı şəkildə aşağıdakı §8.4-də və Əlavə 4-də təsvir olunan "fəaliyyət təlimatı 

/ planları" nda çərçivələnmişdir. 

 

8.4 FPA Fəaliyyət planlaşdırma təlimatı 

 

Əsas fəaliyyətlər göstərildikdə və büdcələr qurulduqda, Dəstək Qrupu bunları RWG ilə 

müzakirə edir və ətraflı fəaliyyət planlarını hazırlayacaqdır. Bu planlar hər bir fəaliyyətin 

mövzusunu, məqsədini və vəzifələrini, istifadə olunan FPA alətlərini, ətraflı tətbiqetmə 

addımlarını və büdcələrini ətraflı təsvir edir. Aşağıdakı cədvəl ətraflı FPA fəaliyyət 

planlarını hazırlamaq üçün istifadə edilə bilən bir formatdır. Daha ətraflı format Əlavə 4-

də, Əlavə 5, Əlavə 6 və Əlavə 7-də göstərilən ətraflı planlarla göstərilmişdir. Bu təlimat 

formatı və nümunələr FPA fəaliyyətinin konkret şərtlərinə, mövzularına və məqsədlərinə 

uyğun olaraq istifadə edilə və dəyişdirilə bilər. planlaşdırılır. 

 

  

 

 

Toxum-pullar € 50 qrup qoşulacaq hər bi 

rev təsərrüfatı üçün; 

vəsaitlər birgə fəaliyyətlər 

üçün 

Raund 1: qrup ideyaları və fəaliyyət planları. 

Kriteriyalar: bütün üzvlərin fəal iştirakı ilə hazırlanmış 

plan; hamı tərəfindən dəstəklənən sadə və praktik 

qrup qaydaları; öz yaşayış şəraitinin / gəlirlərinin 

yaxşılaşdırılması; ətraf mühitə uyğun, davamlı. 

1st priz: € … 

2nd priz € …. 

3rd priz € … 

4th priz € …. 

Raund 2: uğurlu gəlir gətirən fəaliyyət üzrə müsabiqə. 

Kriteriyalar: hamının iştirakı; fəaliyyət həqiqi mənfəət 

əldə etdi; fəaliyyət ətraf mühitə uyğun və davamlıdır. 

1st priz: € … 

2nd priz € …. 

3rd priz € … 

Qeyd: bəzi yaxşı fəaliyyət göstərən qadın qrupları da marketinq və biznes 

planlaşdırma yarışlarında uğurla iştirak etdilər. 
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Şəkil 9. Detallı FPA fəaliyyətinin planlanması üçün təlimat format 

 <Qısa adı, fəaliyyət nömrəsi> Qeydlər 

1. Mövzu və səbəb  

1a Mövzu  

 Bu FPA fəaliyyəti üçün dolanışıq mövzusunu və mövzusunu bir 

və ya iki cümlə ilə təsvir edin. 

 

1b Səbəb və məqsədlər  

 Səbəb və məqsədlər qısa şəkildə təsvir edin  

2. Fəaliyyətin ümumi təsviri  

 Hədəf kəndlərindən / icmalarından, icmaların hədəf 

hissələrindən, arxa planından, əsas fəaliyyətlərindən, inkişafın 

təsiri və öyrənmə təsirlərindən bəhs edin.  

 

3 FPA fəaliyyəti üçün büdcə  

 Büdcə X,000 avrodur 

Toxum pulu fondu üçün, mükafat məbləğləri, mübadilə/öyrənmə 

və s. üçün qrant məbləğlər 

Kapitalizasiya aləti 

4 Mübadilə və öyrənmə  

 Mübadilə səfərlərinin, treninqlərin və büdcələrin qısa təsviri Media alətini nəzərdə 

saxlayın 

5 Addımlar   

 Müxtəlif addımların/mərhələlərin təsviri, elanların verilməsi, 

müsabiqə tədbirləri və s. daxil olmaqla 

 

5.1 Elan 

FPA fəaliyyətinin əsas məqamları, harda və necə elan 

verilməlidir və və hansı kanallarla. Mediadan istifadə 

Məlumatlanmanın 

artırılması, marağın 

çoxalması və iştirakçılığı 

yüksəltmək üçün media 

alətindən istifadə 

5.2 Iştirakçıların həyata keçirməli olduğu/həyata keçirə biləcəyi 

fəaliyyətlər 

FPA fəaliyyətinin iştirakçılarından gözlənilən hərəkətlər 

 

5.3 Əlavə addımlar/detallı fəaliyyətlər……  

5.6 Münsiflər heyətinin seçilməsi 

Yerli müstəqil və qərəzsiz münsiflər heyətinin seçilməsi 

 

5.6b Müsabiqə-qiymətləndirmə kriteriyalarına daxildir:  

 35% FPA fəaliyyətinin əsas məqsədi Nümunə strukturdur, 

təkmilləşdirilə bilər  35% FPA fəaliyyətinin ikinci məqsədi  

 30% Prezentasiyasının keyfiyyəti 

5.7 Prezentasiya və qiymətləndirmə tədbiri 

Təqdimatların və mühakimənin keçiriləcəyi yer. 

İştirakçıların təqdimatları, mühakimə, mükafatlandırmanın izahı 

və qalib sertifikatların verilməsi. Medianın istifadəsi  

Yerli media tədbir 

barədə məlumat 

yaymaq üçün dəvət 

edilməlidir 

5.8 Priz mükafatları: Mükafat məbləğləri: 1st priz: € …, 2nd priz € 

…, … (Cəmi € .…) Mükafatlar qiymətləndirmə tədbirindən sonra 

QHT tərəfindən verilməlidir 

 

6 Mümkün ikinci mərhələ müsabiqə   
…….  

7 Qiymətləndirmə və dəyərləndirmə  

 RWG, FPA Fasilitatoru və QHT-nin bir heyəti FPA 

Qiymətləndirmə Alətindən istifadə edəcək, iştirakçılarla 

müsahibələr aparacaq; nəticələri hazırlamaq və RWG-də 

müzakirə etmək və layihəyə hesabat vermək. 
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9 Son mülahizələr 

 

9.1 FPA Pilotlarının təcrübələri 

 

2014-cü ildəki pilot FPA fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi, FPA-nın gözlənilən təsirləri 
tamamilə yaşadığını və ya hətta üstələdiyini aşkar etdi: 

❖ FPA yüksək iştirak, güclü yerli mülkiyyət və intensiv və konstruktiv inkişaf 

dinamikası yaratmış və yerli inkişaf fondlarını və öz töhfələrini səfərbər etmişdir; 

❖ FPA başlamazdan əvvəl yerli icmalarla bitişik qorunan ərazilər arasında 

münasibətlər gərgin idi; FPA fəaliyyətlərindən sonra əlaqələr xeyli yaxşılaşdı və 

insanlar öz sosial-iqtisadi inkişaf istəkləri ilə bitişik qorunan ərazidə biomüxtəlifliyi 

qorumaq üçün layihə məqsədi arasında ortaq maraq tapdılar; 

❖ Etibar müsahibə olunan bir çox iştirakçı tərəfindən istifadə edilən əsas söz idi: 

buraya yerli əhali ilə layihə arasındakı inamın yaxşılaşdırılması, icmalarla bitişik 

qorunan ərazilər arasındakı inam və həmçinin özlərinə daha yaxşı nəzarət etmək 

üçün "özlərinə güvənmək" daxildir. öz inkişaf; 

❖ Hər on pilot iştirakçıdan səkkizi FPA prosesi çərçivəsində başladıqları fəaliyyətləri 

davam etdirmək istədiklərini bildirdilər; 

❖ İştirakçılar öz inkişaf təşəbbüslərini həyata keçirmək üçün əhəmiyyətli dərəcədə 

nağd və xeyirxah öz mənbələrini səfərbər etdilər; bəzi hallarda qalib olmayan 

müsabiqə iştirakçıları hətta öz iş fikirlərini öz mənbələri ilə həyata keçirməyə 

başladılar; 

❖ İnkişaf istəklərində ilkin sadə irəliləyişlərdən başlayaraq gəliri artırmaq üçün 

istehsala, marketinq, iqtisadi fərqlənmə və bazar inteqrasiyasına maraq 

istiqamətində irəliləməli bir təkamül müşahidə edildi; 

❖ Əvvəlcə qrup asanlaşdırmasının həmişə düzgün tətbiq edilməməsinə 

baxmayaraq, faydalananlar tez bir zamanda qəbul etdilər və öz inkişaf 

təşəbbüslərini başlatmaq üçün dörd FPA vasitəsindən yaxşı istifadə edə bildilər. 

 

Bu müsbət tapıntılar digər ENPP layihələrində FPA-nın genişləndirilməsinə zəmanət 

vermiş və idrak inkişaf öyrənməsinin nəzəri əsaslarını, FPA-nın əsas prinsiplərini, FPA-nı 

həyata keçirmək üçün institusional / təşkilati tənzimləmələri izah edən ilk təlimat və alət 

qutusu yazılmışdır. FPA vasitələri və FPA prosesindəki mərhələlər. 2016-cı ildə hər üç 

Cənubi Qafqaz ölkəsində digər layihələrdə çalışan FPA praktikantlarına FPA yanaşması, 

prinsipləri, alətlərdən istifadə qaydaları, asanlaşdırma və RRA üzrə təlimlər verildi. 

 

9.2 Fərqli layihələrdə FPA ilə təcrübələr 

 

2017-ci ilin sonunda bu FPA Təcrübəçiləri ilə FPA-nı öz layihələrində və xüsusi yerli 

şəraitdə necə tətbiq etdikləri barədə rəy almaq və FPA tətbiqinin daha da yaxşılaşdırılması 

üçün tövsiyələr hazırlamaq üçün təcrübə mübadiləsi seminarı keçirildi. Bu praktikantların 

əsas rəy nöqtələri bunlardır: 

 

❖ Hədəf icmalarındakı insanlar öz problemlərini həll edə bildilər və çox rasional 

inkişaf həlləri ilə gəldilər. İnsanlar FPA ilə tanış olduqdan sonra özlərinə inanmağa 

başladılar, "axmaq görünmək" qorxusundan keçdilər və əvvəlcədən gözləniləndən 

daha çox təşəbbüs göstərdilər; 
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❖ FPA düşüncədə bir dəyişikliyə səbəb oldu: insanlar xarici təşəbbüslərin 

inkişaflarına kömək edəcəklərini gözləmədən əvvəl, FPA vasitəsilə daha aktiv və 

təşəbbüskar və nikbin şəkildə həyatlarını idarə etdilər; 

❖ Yerli hakimiyyət orqanları ilə yaxşı məlumat mübadiləsi və onların əməkdaşlığı 

FPA-nın uğurlu olmasına kömək etdi, lakin prosesin nəticələrini təsir 

etməməlidirlər. 

❖ Layihə büdcələri təyin edə bilsə də, RWG-nin mükafat səviyyələri daxil olmaqla hər 

bir fəaliyyət üçün təfərrüatlarına qərar verməsi vacibdir; 

❖ Fəaliyyət formatlarını doldurmaqla FPA fəaliyyətlərinin hazırlanması yaxşı 

planlaşdırmaya kömək etdi. 

❖ Prosedurlar, icraat və nəticələrə dair ümumi şəffaflıq, münaqişələrin və gərginliyin 

qarşısını almağa kömək etdi; 

❖ Diqqətlə və diqqətlə müəyyənləşdirilmiş və formalaşdırılmış mühakimə meyarları 

müvəffəqiyyətin açarıdır; 

❖ Münsiflər heyəti tamamilə şəffaf və müstəqil olmalıdır; bəzən münsiflər heyəti 

üzvlərindən kənarda olmaq üstünlük təşkil edə bilər; 

❖ SPPA-Gürcüstan-da fəaliyyətə öz töhfələri öhdəliyi stimullaşdıran meyarlardan biri 

idi; 

❖ Cəmiyyətdə böyük pul mükafatı mükafatlarını fiziki olaraq təqdim etmək bəzən 

özlərini çətin hiss edir; mükafat qazananlara mükafat sertifikatlarının verilməsi və 

sonradan ödənilməsi tövsiyə olundu; investisiyalarındakı irəliləməyə görə daha 

böyük məbləğlər iki və ya üç hissə ilə ödənilə bilər; 

❖ Təhsil mübadilə səfərləri (RWG üzvləri üçün) inkişaf düşüncəsindəki dəyişiklikləri 

əhəmiyyətli dərəcədə artırdı və FPA-nın müvəffəq olmasına çox kömək etdi; 

❖ İdeyaların həyata keçirilməsinə dair yüngül monitorinq sadiqliyi və əzmkarlığı 

stimullaşdırdı və inkişaf fəaliyyətinin uğurla həyata keçirilməsinə kömək etdi; 

❖ Ənənəvi media azdırsa, müasir sosial media yaxşı rol oynaya bilər; sosial media 

əsasən gənc nəslə çatır, ancaq mesajlar bu gənclərə yaşlılara məlumat vermək və 

sosial media mesajlarını paylaşmağı tövsiyə edərsə, cəmiyyətlərin yaşlı hissələrinə 

də çatmaq olar; Facebook bu mövzuda uğurla istifadə edildi; 

❖ Medianın iştirakı yüksək qiymətləndirildi və mənəvi, mülkiyyət və bağlılığı artırdı; 

❖ RWG üzvləri yaxşı ünsiyyət bacarıqlarına sahib olmalıdırlar; 

❖ FPA bütün tərəflərin gözləntilərini alt-üst etdi; 

❖ Bir FPA dövrü kifayət deyil; davamı müvəffəqiyyəti davam etdirmək üçün vacibdir; 

❖ Sonrakı dövrlərdə insanlar iş və gəlir gətirən fəaliyyətlərlə daha çox maraqlanırlar; 

❖ Gürcüstanda FPA-nın xarici miqrasiyanın azalmasına kömək etdiyi, yəni insanların 

öz ərazilərində özləri üçün daha yaxşı bir gələcək gördükləri təəssüratı yarandı. 

 

Bu müşahidələr və təcrübələr bu FPA Təlimatının və alətlər qutusunun yenilənməsində 

istifadə olundu, çünki onlar FPA prinsiplərinin, tövsiyələrin və FPA təşkilati qurulmasına 

dair tövsiyələrin və təlimatların, FPA alətlərinin istifadəsinin və asanlaşdırma tövsiyələrinin 

düzgünlüyündən başlayaraq təsdiq olundu. RRA və insanların liderliyindəki inkişaf prosesi 

ilə getdikcə irəliləyir. 
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9.3 Kollektiv idrak öyrənmə 

 

FPA prosesində insanlar işçi qruplarında və qərar qəbuletmədə əməkdaşlıq edir, 

müsabiqələrdə, mübadilə və öyrənmə fəaliyyətlərində iştirak edir və medianın yayımına 

məruz qalırlar. FPA prosesi, yaşayışlarını yaxşılaşdıran və daha çox gəlir gətirən davamlı 

inkişaf üçün öz yenilikçi yollarını kəşf etmələrinə imkan verir. Bu müddətdə yalnız fərdi ev 

təsərrüfatları və yerli iş adamları yeni fikirlər inkişaf etdirdi və yeni təcrübələrə 

uyğunlaşdılar, həm də icmalar öz vəziyyətlərini birlikdə təhlil etmək, məhdudiyyət və 

imkanları nəzərdən keçirmək və öz inkişaflarına dair daha yaxşı ortaq qərarlar qəbul 

etmək üçün artan qabiliyyətlər göstərdilər. Yeni liderlik bacarıqları inkişaf etdi və icmalarda 

sosial birlik yaxşılaşdı. Daha təsirli əməkdaşlıq üçün yeni yolların bu uyğunlaşması və 

mənimsənilməsi, qrup dinamikasını daha yüksək səviyyəyə qaldıran, bir-birinə daha çox 

güvən, daha təsirli işbirliyi və daha yaxşı bir gələcəyə daha çox güvənərək toplu bilişsel 

öyrənmə formasıdır. 

 

9.4 Beyond FPA and when FPA phases out 

 

FPA benefisiarlarında əsl həvəs yaranır və daha çox FPA dövrü əldə etmək, inkişaflarını 

yeni səviyyələrə çatdırmaq və yeni ambisiyaları həyata keçirmək üçün çox canfəşanlıq 

edirlər. Bununla belə, FPA-nı həyata keçirən layihələr məhdud layihə müddətlərinə və 

uzunmüddətli əsaslarla FPA-nı maliyyələşdirmək imkanlarına malikdir. Bununla belə, 

insanların öz yeni təcrübə və bacarıqlarını tətbiq edə biləcəyi başqa imkanlar da var və 

insanlar bunları həyata keçirməyə və bu cür digər imkanlardan uğurlu vəsait toplamağa 

hazırlaşmağa təşviq edilməlidir. Bu cür alternativ fond mənbələrinə misal ola bilər: 

 

❖ Cənubi Qafqazda Eko-Dəhliz Fondu proqramında icmalar konservasiya 

müqavilələri bağlamış və razılaşdırılmış konservasiya təcrübələrini saxladıqları 

təqdirdə illik məbləğləri geri ala biləcək sigorta fondu əldə etmişlər. Bu icmalar illik 

vəsaitlərin çıxarılmasından ən yaxşı şəkildə istifadə etmək üçün planlaşdırma və 

həyata keçirmək üçün öz təcrübələrindən və yeni bacarıqlarından istifadə edə 

bilərlər. Məsələn, onlar pul yatıracaqları ən yaxşı ideyaları yaratmaq və seçmək 

üçün FPA rəqabət alətindən istifadə edə bilərlər. 

❖ FPA çərçivəsində yerli fondların idarəedici qrupları tərəfindən idarə olunan yerli 

inkişaf fondları və ya qrup fondları yaradıla bilər. Əgər dövriyyə fondu kimi idarə 

olunarsa, onlar layihənin ömrü boyu davam edə bilərlər. Fond idarəetmə qrupu 

mümkün olan ən yaxşı və ən gəlirli investisiyaları seçmək üçün FPA rəqabət 

alətindən istifadə edə bilər. FPA-nın tətbiqi dövründə bu qruplara bu cür vəsaitlərin 

uzunmüddətli idarə edilməsində təcrübə qazandırmaq üçün FPA alətlərindən 

istifadə oluna bilər. 

❖ Bir çox ölkələrdə kənd yerlərinin inkişafı fondları və ya kiçik qrantlar layihələri və 

ya hökumət tərəfindən mövcuddur. RWG-lər və ya VWG-lər kimi icmalar və ya 

qruplar sağlam inkişaf planlarını müəyyən etmək və formalaşdırmaq üçün icma 

inkişafının planlaşdırılması və FPA rəqabəti və kapitallaşdırma alətlərindən istifadə 

ilə bağlı təcrübələrindən istifadə edə bilərlər. Bu FPA təcrübələri onlara bu cür qrant 

sxemlərindən daha uğurlu müraciətlər hazırlamağa kömək edəcək. Belə kənd 

yerlərinin inkişafı fondları çox vaxt kənd təsərrüfatının məhsuldarlığı, kənd 
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təsərrüfatı məhsullarının emalı və marketinqi, icma inkişafı investisiyalarının 

gəlirlərinin şaxələndirilməsi kimi xüsusi inkişaflara investisiya qoyur. 

 

FPA proqramının son mərhələlərində və mərhələli şəkildə dayandırılarkən, mübadilə və 

öyrənmə aləti RWG-lərin, VWG-lərin və Dəyişən Fondların İdarə Edilməsi Qruplarının 

səriştələrini təkmilləşdirmək, bu cür ECF azalan fondlarını idarə etmək və ya kənd 

yerlərinin inkişafı üçün qrant sxemlərinin hansı olduğunu öyrənmək üçün istifadə edilə 

bilər. mövcudluğu və müvəffəqiyyətli olmaq şansı daha yüksək olan keyfiyyətli qrant 

ərizələrini necə hazırlaya biləcəkləri. Əsasən, qrant müraciəti həm də mövcud məhdud 

sayda qrantları qazanmaq üçün bir müsabiqədir. 
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Əlavə 1. Milli FPA Fasilitatoru üçün nümunə tapşırıq şərtləri 

Bu nümunə xüsusi layihə və kontekstə uyğunlaşdırılmalıdır. 

Layihə:  

Vəzifə: FPA Fasilitator 

Müddət:  

İş yeri və işlədiyi ərazi:  

Müqavilə növü: Ekspert müqaviləsi (tam / yarımçıq) 

 

A. Layihənin və Tapşırığın ümumi məlumatları 
<Layihə Adı>, yeri və müddəti <İcraçı Agentlik> və <Məsləhətçi> tərəfindən həyata 
keçirilir. Layihənin hədəfləri …… 
<Hədəf icmalarındakı sosial-iqtisadi şərtlər haqqında bəlkə də müəyyən bir məlumat> 
Layihənin iştirakçı sosial-iqtisadi inkişaf komponenti yerli icmaları öz sosial-iqtisadi 
inkişaflarını idarə etmək üçün səfərbər etmək üçün Maliyyə İştirakçı Yanaşmasından 
(FPA) istifadə edəcəkdir. FPA prosesi Layihə Qrupunun Rəhbərindən, İştirakçi Sosial-
İqtisadi İnkişaf Mütəxəssisindən, FPA Vasitəçisindən və FPA Dəstəkləyən QHT-dən ibarət 
bir FPA Dəstək Komandası tərəfindən dəstəklənir. Yerli rəhbərliklər, QHT-lər, vətəndaş 
cəmiyyəti, icmalar və icmaların müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə 
Regional İşçi Qrupu (RWG) maraqlı tərəf platforması kimi yaradılacaqdır. RWG, FPA 
fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və həyata keçirmək üçün yerli idarəetmə və koordinasiya 
orqanı olacaqdır. FPA prosesi dörd əsas vasitədən istifadə edir: 1) rəqabət və mükafat, 2) 
kapitallaşma, 3) mübadilə və öyrənmə və 4) mediaya məruz qalma. Bu vasitələr fərdi 
ailələrə, faydalanan qruplara və ya bütün kəndlərə və icmalara yönəldilmiş FPA 
fəaliyyətləri üçün qarışıq şəkildə istifadə edilə bilər. 
 
Uğurlu FPA prosesinin açarı, Regional RWG fəaliyyətlərinin, FPA tədbirlərinin və hədəf 
icmalarda iştirak proseslərinin düzgün şəkildə asanlaşdırılmasıdır. Layihə, bu dinamik 
tapşırıqlar üçün qrup dinamikası, qrup asanlaşdırma və iştirak prosesinə yönəlmiş inkişaf 
yanaşmalarında səlahiyyətləri olan təcrübəli bir FPA köməkçisini cəlb edəcəkdir. 
 
B. Tapşırığın məqsədi və məqsədi 
FPA Vasitəçisi tapşırığının məqsədi, FPA fəaliyyətlərini şəffaf və hesabatlı şəkildə 
planlaşdırma, koordinasiya və idarə edə biləcək bir Regional İşçi Qrupu (RWG) yaratmaq 
və hazırlamaqdır. İkinci tapşırıq məqsədi, FPA iclasları və tədbirləri, məsələn RWG 
iclasları və fəaliyyətləri, habelə FPA tədbirləri və fəaliyyətləri kimi bir şəkildə 
asanlaşdırmaqdır. 
 
Başlanğıc mərhələsində FPA rəhbərliyi, dolanışıq məsələləri və icma strukturları haqqında 
əsas anlayış əldə etmək üçün hədəf icmalarda Sürətli Kənd Qiymətləndirilməsində (RRA) 
iştirak edəcəkdir. FPA Fasilitatoru həmçinin RWG-nin yaradılmasına kömək edəcək, 
RWG-yə təlim verəcək, onları vəzifələri və vəzifələri ilə tanış edəcək və RWG 
əməliyyatlarını asanlaşdıracaqdır. FPA-nı dəstəkləyən QHT ilə əməkdaşlıqda FPA 
rəhbərliyi FPA fəaliyyətinin və proseslərinin qiymətləndirilməsinə və qiymətləndirilməsinə 
dəstək verəcəkdir. 
 
FPA rəhbərliyi, FPA-nın maliyyəsi və maddi-texniki təchizatı ilə məşğul olan FPA-ya 
Dəstək QHT-lərinin yanında FPA Dəstək Qrupunun digər üzvləri ilə sıx əməkdaşlıq 
edəcəkdir. FPA rəhbərliyi layihənin iştirakçı sosial-iqtisadi ekspertinə cavabdehdir. 
 
C. Yer və vaxt 
FPA rəhbərliyi bölgədə / ərazidə / icmalarda işləyəcək. 
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Dövr <start- month> - <end-month> arasında olacaq; tapşırıq tam / yarım gün əsaslı 
olacaqdır. 
 
D. FPA rəhbərinin tapşırıqları və vəzifələri 
 
 
FPA Başlama mərhələsi 

• Sürətli Kənd Qiymətləndirməsini (RRA) keçirmək; İştirakçi Sosial-İqtisadi İnkişaf 
Mütəxəssisi ilə birlikdə və ya onun nəzarəti altında mümkündür; 

• Regional İşçi Qrupun yaradılması və onların təhsili; FPA-nın məqsədləri və 
qaydaları barədə razılığın müzakirəsi də daxil olmaqla, RRA-nın tapıntılarından və 
FPA prinsiplərindən əldə edilə bilər. 

 
FPA tətbiqetmə mərhələsi 

• RWG fəaliyyətlərini dəstəkləyin / asanlaşdırın: görüşlər, fəaliyyətlərin 
müəyyənləşdirilməsi və planlaşdırılması və FPA vasitələrindən istifadə; Buraya 
daxildir: 
• FPA fəaliyyətləri üçün mövzuların müəyyənləşdirilməsi və seçilməsi (RRA-dan 

və ya əvvəlki FPA dövrlərindən); 
• Yarışlar üçün ətraflı məlumat: hədəf qrupu / iştirakçılar, forma, mərhələlər, 

qiymətləndirmə meyarları, vaxt çərçivələri və tarixlər, münsiflər heyətinin 
seçilməsi; 

• Kapitallaşmanı hazırlayın: pul mükafatı mükafatları, birgə maliyyələşdirmə, 
xüsusi mükafatlar (verilmiş layihə büdcəsi daxilində); 

• Fəaliyyətə uyğun mümkün mübadilə və ziyarətləri planlaşdırın: fikir, bilik, 
bacarıq, ... ehtiyaclarının yaranmasını asanlaşdırın; 

• Medianın istifadəsi və ünsiyyətinin planlaşdırılması; 
• Maraqlı tərəflərin sualları üçün istinad nöqtəsi / şəxs; 
• Tədbirlərin planlaşdırılması (elan, mühakimə, mükafatlandırma, .. ..); 

• Elanlardan, tədbirlərin və müsabiqələrin təşkilindən fəaliyyətlərin həyata 
keçirilməsinə dəstək olmaq; 

• Bilik və ya təlim ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək və QHT ilə birlikdə müvafiq 
mübadilə səfərləri və təlimləri təşkil etmək; 

• Tədbirlərin qiymətləndirilməsini asanlaşdırmaq (zəruri hallarda münsiflər heyətini 
hazırlamaq); 

• QHT ilə birlikdə iclasların, tədbirlərin, mübadilə, öyrənmə və s qeydlərini aparır və 
layihəyə geri hesabat verir; 

• Fəaliyyətlərin qiymətləndirilməsini və növbəti dövr üçün fəaliyyətlərin 
müəyyənləşdirilməsini asanlaşdırmaq. 

 

 

E. FPA-nın asanlaşdırılmasının əsas nəticələri 
Gözlənilən nəticələr, nəticələr və sənədlər aşağıdakıları əhatə edəcək, lakin bunlarla 
məhdudlaşmır: 

• Fəaliyyəti üçün rəsmi / qeyri-rəsmi qaydalar / nizamnamə daxil olmaqla yaradılmış 
və fəaliyyət göstərən RWG; 

• FPA fəaliyyət planları (RGG tərəfindən, FPA Fasilitatoru tərəfindən dəstəklənir); 

• Təlim olunmuş münsiflər heyəti və yarışlarda qərəzsiz və şəffaf mühakimə; 

• Müsabiqələr və mübadilə ziyarətləri daxil olmaqla uğurlu və yaxşı idarə olunan FPA 
tədbirləri və fəaliyyətləri; 

• FPA fəaliyyətinin qiymətləndirmə qiymətləndirmələri; 
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• Aylıq / iki aylıq olaraq Qisa Təsdiq hesabatları. 
 
F. FPA Fasilitatorunun ixtisas və təcrübə profili 
 
Kvalifikasiyalar: Kənd inkişafı, sosiologiya, təbii ehtiyatlar, kənd təsərrüfatı və ya bu kimi 
sahələrdə akademik dərəcə; qrup asanlaşdırma bilik və səriştəsi; 
 
Ümumi təcrübə və sübut olunmuş təcrübə: 

• İştirakçı kənd inkişafı, kiçik sahibkarlığın inkişafına yaxınlıq; 

• Qrup dinamikası və qrup asanlaşdırılması; 

• Təşkilatın inkişafı və dəyişiklik proseslərinin asanlaşdırılması çox arzuolunandır; 

• Milli və beynəlxalq QHT-lər, iki tərəfli və çox tərəfli inkişaf agentlikləri və akademik 
qurumlarla iş təcrübəsi; 

• İştirakçı kənd inkişafının planlaşdırılması, tətbiqi və qiymətləndirilməsi və kiçik 
qrantlar və ya subsidiyaların maliyyə idarəetməsi; 

• Yerli mədəniyyət, normalar, dəyərlər və ənənələri qəbul edən; 

• Təbiətin qorunmasına və / və ya ətraf mühitə uyğun davamlı inkişafa yaxınlıq. 
 
Bacarıqlar: qrup prosesi asanlaşdırma bacarıqları; milli dildə söz və yazı ilə yaxşı 
ünsiyyət, beynəlxalq layihə dilini bilmək üstünlükdür. 
 
Əlavələr: 
• FPA Təlimatı və Alətləri 
• Müvafiq layihə sənədləri 
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Əlavə 2. FPA Dəstəkləyən QHT-lərə dair nümunəvi tapşırıqlar 

 

Layihə: Layihə adı və fəaliyyət nömrəsi 

Xidmət növü: FPA Dəstək xidmətləri 

Müddət:  

İş yeri və iş ərazisi:  

Müqavilə növü: Xidmət müqaviləsi 

 

A. Layihənin və xidmətlərin ümumi məlumatları 
<Layihə Adı>, yeri və müddəti <İcraçı Agentlik> və <Məsləhətçi> tərəfindən həyata 
keçirilir. Layihənin hədəfləri …… 
<Hədəf icmalarındakı sosial-iqtisadi şərtlər haqqında bəlkə də müəyyən bir məlumat> 
Layihənin iştirakçı sosial-iqtisadi inkişaf komponenti yerli icmaları öz sosial-iqtisadi 
inkişaflarını idarə etmək üçün səfərbər etmək üçün Maliyyə İştirakçı Yanaşmasından 
(FPA) istifadə edəcəkdir. FPA prosesi Layihə Qrupunun Rəhbərindən, İştirakçi Sosial-
İqtisadi İnkişaf Mütəxəssisindən, FPA Vasitəçisindən və FPA Dəstəkləyən QHT-dən ibarət 
bir FPA Dəstək Komandası tərəfindən dəstəklənir. Yerli rəhbərliklər, QHT-lər, vətəndaş 
cəmiyyəti, icmalar və icmaların müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə 
Regional İşçi Qrupu (RWG) maraqlı tərəf platforması kimi yaradılacaqdır. RWG, FPA 
fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və həyata keçirmək üçün yerli idarəetmə və koordinasiya 
orqanı olacaqdır. FPA prosesi dörd əsas vasitədən istifadə edir: 1) rəqabət və mükafat, 2) 
kapitallaşma, 3) mübadilə və öyrənmə və 4) mediaya məruz qalma. Bu vasitələr fərdi 
ailələrə, faydalanan qruplara və ya bütün kəndlərə və icmalara yönəldilmiş FPA 
fəaliyyətləri üçün qarışıq şəkildə istifadə edilə bilər. 
 
Uğurlu FPA prosesinin açarı, Regional RWG fəaliyyətlərinin və FPA tədbirlərinin və 
icmalarda və layihə ərazisindəki iştirak proseslərinin düzgün şəkildə asanlaşdırılmasıdır. 
RWG-nin asanlaşdırılmasının yanında FPA logistikasında, FPA kapitallaşma fondlarının 
idarə edilməsində, mübadilə səfərlərinin təşkilində, medianın səfərbər olunmasında və s. 
Dəstəyə ehtiyac var. Bu məqsədlə layihə iştirakçı proses yönümlü inkişafa və idarəetməyə 
dəstək verən yerli bir QHT-ni cəlb edəcəkdir. kiçik qrantlar. 
 
B. Xidmətlərin məqsədi və məqsədi 
FPA Dəstək QHT tapşırığının məqsədi FPA prosesinə məntiqi dəstək vermək, FPA 
kapitallaşma fondlarının idarə olunması, mübadilə ziyarətlərinin təşkili, medianın səfərbər 
edilməsi və s. FPA fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində və hesabat verilməsində FPA 
Vasitəçisi və RWG. Kapitallaşma fondlarının istifadəsi barədə ətraflı hesabat aparacaqdır. 
Daha böyük bir dövriyyə halında (illik X.000 € -dan çox) hesablar maliyyə yoxlamasına 
məruz qala bilər. 
 
FPA-ya Dəstək QHT-si FPA-nın rəhbərliyi, layihə heyəti və RWG ilə sıx əməkdaşlıq 
edəcək və layihənin İştirakçi Sosial-İqtisadi Ekspertinə cavabdehdir. 
C. Yer və vaxt 
FPA Dəstək QHT… .. bölgədə / ərazidə / icmalarda işləyəcək. 
Dövr <start-months> - <end-month> arasında olacaq; tapşırıq tam / yarım gün əsaslı 
olacaq. 
 
D. FPA Dəstək QHT-nin vəzifələri və vəzifələri 
FPA Dəstək QHT-nin tapşırıq və vəzifələrinə aşağıdakılar daxildir, lakin bunlarla 
məhdudlaşmır: 
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• Mübadilə səfərləri və ya lazım olduqda digər FPA tədbirləri üçün nəqliyyat, yaşayış 
və yeməklərin təşkili; 

• Görüşlər və ya tədbirlər üçün yerlərin işə götürülməsi (məsələn, elanlar, mühakimə, 
təlim); 

• Təlimlərin təşkili (məkan, təlimçi, təlim materialları,….); 

• Kapitallaşma fondları və faydalananlara ödəniş pulu, birgə maliyyələşdirmə, 
mükafat mükafatları, qənaət sxemləri üçün ödənişlər və s. Kimi baxılması; 

• RWG-yə və layihəyə hesabların və vəsaitlərin istifadəsinə dair hesabatların və 
hesabatların aparılması; 

• Medianın səfərbər olunmasına dəstək; 

• Məlumat materiallarının çap edilməsi; 

• İclasların və tədbirlərin sənədləşdirilməsi (qeydlər, həm də audio-vizual) və 
Təlimatçı ilə birlikdə layihəyə geri hesabat vermək; 

• FPA fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə dəstək. 
 
E. FPA Dəstək QHT xidmətlərinin əsas nəticələri 
Gözlənilən nəticələr, nəticələr və sənədlər aşağıdakıları əhatə edəcək, lakin bunlarla 
məhdudlaşmır: 

• FPA mübadiləsi və təlim fəaliyyətləri daxilində yaxşı təşkil olunmuş mübadilə 
ziyarətləri və təlim tədbirləri; 

• FPA kapitallaşma fondlarından faydalananlara ödənişlərin qeydləri; dəqiq 
hesablar, təqdim edilmiş daxilolmalar və müvafiq maliyyə hesabatları daxil 
olmaqla; 

• FPA fəaliyyətləri üçün çap olunmuş media / məlumat materialları; 

• FPA fəaliyyətinin qiymətləndirmə qiymətləndirmələri; 

• Qısa FPA tədbir hesabatları və aylıq / iki aylıq QHT fəaliyyətləri və nailiyyət 
hesabatları. 

 
F. FPA Dəstək QHT-nin ixtisas və təcrübə profili 
Ağağıdakılar üzrə sübut olunmuş təcrübə 

• İştirakçı kənd inkişafının planlaşdırılması, həyata keçirilməsi və qiymətləndirilməsi; 

• Kiçik sahibkarlığın inkişafına yaxınlıq; 

• Kiçik qrantlar, subsidiyalar və ya buna bənzərlərin maliyyə idarəetməsi; 

• Milli və beynəlxalq layihələr, iki tərəfli və çox tərəfli inkişaf proqramları / agentlikləri 
ilə iş təcrübəsi; 

• Təbiətin qorunmasına və / və ya ətraf mühitə uyğun davamlı inkişafa yaxınlıq 
üstünlükdür; 

• Maliyyə rəhbərliyi üçün əsas / daimi işçi heyəti və yuxarıdakı inkişaf sahələrində 
təcrübəsi olan kadrlara sahib olmaq; 

• Son üç ildə maliyyə sabitliyi, minimum illik dövriyyə… .. 
 
Əlavələr: 
• FPA Təlimatı və Alətlər 
• Müvafiq layihə sənədləri 
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Əlavə 3. Regional İşçi Qrupun (RWG) nümunə qaydaları / qaydaları 

 

Maddə 1. Preambula 
a) XY Layihəsi, evdə icma rəhbərliyi altında davamlı və ədalətli sosial-iqtisadi inkişafı 

təşviq edən Maliyyə İştirakçı Yanaşmasından (FPA) istifadə edərək, iştirakçı bir 
proses yolu ilə layihə hədəf bölgəsindəki icmaların davamlı sosial-iqtisadi 
inkişafına sərmayə qoyacaq, hədəf bölgədəki cəmiyyət və ətraf səviyyələri ilə 
uyğunlaşma. Yerli rəhbərliklərin, icma təmsilçilərinin və yerli vətəndaş cəmiyyəti 
təşkilatlarının nümayəndələri ilə Regional İşçi Qrupu (RWG) FPA fəaliyyətlərini 
planlaşdırmaq, koordinasiya etmək və nəzarət etmək üçün maraqlı tərəf 
platforması kimi yaradılmışdır. RWG, layihədən FPA Dəstək Qrupu (FST) və 
xüsusilə iclaslara, tədbirlərə və iştirakçı FPA proseslərinə dəstək olmaq üçün FPA 
Fasilitatoru tərəfindən dəstəklənəcəkdir. 

 
 
Maddə 2. RWG-nin məqsədi və vəzifələri 

a) RWG, FPA fəaliyyətlərini məsuliyyətli, qərəzsiz və şəffaf şəkildə planlaşdırmaq, 
koordinasiya etmək və nəzarət etmək üçün yerli maraqlı tərəf platforması kimi 
qurulmuşdur və fəaliyyət göstərəcəkdir. 

 
Maddə 3. FPA-nın keçirildiyi və RWG-nin cavabdeh olduğu icmalar və sahə 

a) FPA aşağıdakı bələdiyyələrdə, icmalarda, kəndlərdə həyata keçiriləcəkdir .. .. 
 
Maddə 4. Üzvlük / tərkibi 

a) RWG səlahiyyətli orqanlar (dövlət idarələri), yerli QHT nümayəndələri və yerli 
icmaların nümayəndələrindən ibarət olacaqdır; ümumi sayı ... nəfər olacaq. 

b) Üzvlər müvafiq təşkilatlar tərəfindən təyin edilə və ya təmsil etdikləri icmalar və ya 
qruplar tərəfindən seçilə bilərlər. 

c) RWG ən azı iki qadın üzv və iki gənc (35 yaşdan kiçik) olacaqdır. 
d) Üzvlük heç bir mükafat almaq hüququ vermir və RWG fəaliyyətləri könüllü olaraq 

həyata keçiriləcəkdir. 
 
Maddə 5. Vəzifə / ofislər və xüsusi vəzifələr 

a) Sədr iclaslara rəhbərlik edəcək və RWG-ni rəsmi şəkildə təmsil edəcək; səs 
çoxluğu ilə seçiləcək və vəzifəsini… illərdir tutacaq və yenidən seçilə bilər. Sədr 
RWG-yə rəhbərliyi təmin edəcək; iclaslarda sədrlik, qərarların təqibi, RWG 
təmsilçisi kimi kənar şəxslərlə ünsiyyət qurmaq və ortaya çıxa biləcək digər rəhbər 
vəzifələri. 

b) Sədr müavini olmadıqda sədr əvəz edəcək. 
c) Katib iclasları və qərarları qeyd edəcək və iclas protokolları və rəsmi sənədlər 

sənədini saxlayacaq. 
d) Digər üzvlər iclaslarda danışma və səsvermə hüququ olan adi üzvlərdir; təmsil 

etdikləri təşkilatların, icmaların və ya qrupların səslərini təmsil edəcəklər. 
e) RWG olmayan üzvlər səsvermədə iştirak etməyən RWG iclaslarında iştirak edə 

bilərlər. 
 
Maddə 6. Vəzifə və vəzifələr 

a) FPA fəaliyyətlərini və ya digər FPA məsələlərini müzakirə etmək, planlaşdırmaq və 
qiymətləndirmək üçün RWG iclaslarını keçirmək; iclaslar protokolla qeyd olunur. 

b) FPA fəaliyyətinin qaydaları və uyğunluğu barədə qərar verin. 
c) Hər dövr üçün mövzulara və fəaliyyətlərə (FST-nin köməkliyi ilə) və tətbiq ediləcək 

fərqli FPA alətlərinə qərar verin. 
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d) FPA yarışmaları üçün qiymətləndirmə meyarlarını müəyyənləşdirin. 
e) Dörd FPA əsas alətinin qarışıq istifadəsinə uyğun olaraq FPA büdcəsini ayırın 

(FST tərəfindən kömək olunur); 
f) Bütün FPA fəaliyyətlərini əlaqələndirmək və onların həyata keçirilməsini izləmək 

(QHT-dən maddi-texniki və inzibati dəstək və FST-nin yardım dəstəyi ilə); 
g) Özləri tərəfindən hərəkət etmək və ya FPA fəaliyyətləri ilə bağlı icma üzvlərindən 

suallar üçün əlaqə quran şəxsləri təyin etmək; 
h) FPA yarışmaları üçün müvafiq müstəqil və qərəzsiz münsiflər heyəti qurmaq; 
i) qərəzsiz qalmaq və FPA fəaliyyətlərinin planlaşdırılmasında və həyata 

keçirilməsində, məsələn FPA yarışmalarında iştirak etməməkdə maraqlar 
toqquşması hallarından çəkinmək; 

j) Müsabiqələr və tədbirlər kimi fəaliyyətləri elan etmək; Tercih olunan RWG üzvləri 
məlumatları cəmiyyətlərə və yenidən RWG-yə yaymaqda fəaldırlar; 

k) Fərqli fəaliyyətlərin mediada işıqlandırılmasını təşkil edin və FPA nəticələrini 
yayımlayın (FST və QHT-nin köməkliyi ilə); 

l) Hər dövrün sonunda FPA fəaliyyətinin nəticələrini qiymətləndirin, növbəti dövr 
üçün proqram hazırlayın (FST-nin köməkliyi ilə); 

m) Hər dövrün sonunda həyata keçirmə QHT-nin dəstəyi ilə maliyyə hesabatı verilsin; 
n) və s. 

PA Dəstək Qrupu, xüsusilə FPA Rəhbərliyi və FPA dəstəkləyən QHT, RWG-nin 
vəzifələrini həyata keçirməsində dəstək verəcəkdir. 
 
Maddə 7. Yekun müddəalar 

a) RWG layihə müddətində fəaliyyət göstərəcək, lakin layihə başa çatdıqdan sonra 
maraqlı tərəf inkişaf platforması kimi fəaliyyətə davam edə bilər. 

b) Bu qaydalar ehtiyaclara uyğun olaraq dəyişdirilə bilər, lakin əvvəlcə RWG 
tərəfindən qəbul edilən və FPA Dəstək Qrupu ilə məsləhətləşmədən sonra bir 
qərara ehtiyac duyulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Transsərhəd Birgə Katiblik – III  Maliyyə İştirakçı Yanaşması (FPA) 

  Tətbiqi Təlimat və Alətlər dəsti 2020 

 

- 67 - 

Əlavə 4. FPA Fəaliyyət planlaşdırma şablonu 

 

 <Qısa adı, fəaliyyət nömrəsi> Qeydlər 

1. Mövzu və səbəb  

1a Mövzu  

 Bu FPA fəaliyyəti üçün dolanışıq mövzusunu və mövzusunu bir və ya 

iki cümlə ilə təsvir edin. 

 

1b Səbəb və məqsədlər  

 Səbəb və məqsədlər qısa şəkildə təsvir edin  

2. Fəaliyyətin ümumi təsviri  

 Hədəf kəndlərindən / icmalarından, icmaların hədəf hissələrindən, arxa 

planından, əsas fəaliyyətlərindən, inkişafın təsiri və öyrənmə 

təsirlərindən bəhs edin.  

 

3 FPA fəaliyyəti üçün büdcə  

 Büdcə X,000 avrodur 

Toxum pulu fondu üçün, mükafat məbləğləri, mübadilə/öyrənmə və s. 

üçün qrant məbləğlər 

Kapitalizasiya aləti 

4 Mübadilə və öyrənmə  

 Mübadilə səfərlərinin, treninqlərin və büdcələrin qısa təsviri Media alətini 

nəzərdə saxlayın 

5 Addımlar   

 Müxtəlif addımların/mərhələlərin təsviri, elanların verilməsi, müsabiqə 

tədbirləri və s. daxil olmaqla 

 

5.1 Elan 

FPA fəaliyyətinin əsas məqamları, harda və necə elan verilməlidir və 

və hansı kanallarla. Mediadan istifadə 

Məlumatlanmanın 

artırılması, marağın 

çoxalması və 

iştirakçılığı 

yüksəltmək üçün 

media alətindən 

istifadə 

5.2 Iştirakçıların həyata keçirməli olduğu/həyata keçirə biləcəyi 

fəaliyyətlər 

FPA fəaliyyətinin iştirakçılarından gözlənilən hərəkətlər 

 

5.3 Əlavə addımlar/detallı fəaliyyətlər……  

5.6 Münsiflər heyətinin seçilməsi 

Yerli müstəqil və qərəzsiz münsiflər heyətinin seçilməsi 

 

5.6b Müsabiqə-qiymətləndirmə kriteriyalarına daxildir:  

 35% FPA fəaliyyətinin əsas məqsədi Nümunə 

strukturdur, 

təkmilləşdirilə bilər 

 35% FPA fəaliyyətinin ikinci məqsədi  

 30% Prezentasiyasının keyfiyyəti 

5.7 Prezentasiya və qiymətləndirmə tədbiri 

Təqdimatların və mühakimənin keçiriləcəyi yer. 

İştirakçıların təqdimatları, mühakimə, mükafatlandırmanın izahı və 

qalib sertifikatların verilməsi. Medianın istifadəsi  

Yerli media tədbir 

barədə məlumat 

yaymaq üçün dəvət 

edilməlidir 

5.8 Priz mükafatları 

Mükafat məbləğləri: 1st priz: € …, 2nd priz € …, … (Cəmi € .…) 

Mükafatlar qiymətləndirmə tədbirindən sonra QHT tərəfindən 

verilməlidir 

 

6 Mümkün ikinci mərhələ müsabiqə   
…….  

7 Qiymətləndirmə və dəyərləndirmə  
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 RWG, FPA Fasilitatoru və QHT-nin bir heyəti FPA Qiymətləndirmə 

Alətindən istifadə edəcək, iştirakçılarla müsahibələr aparacaq; 

nəticələri hazırlamaq və RWG-də müzakirə etmək və layihəyə 

hesabat vermək. 
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Əlavə 5. Kənd Planlaşdırma Yarışması üçün nümunəvi rəhbər / plan (Prayming 

Fəaliyyəti) 

 

 Kənd planlaşdırma müsabiqəsi: 

"Keçmişdə, bu gün və gələcəkdə kəndimiz"  

Qeydlər 

1. Mövzu və məqsəd  

1a Mövzu  

 Kəndlər arasında icma inkişafı düşüncəsini stimullaşdırmaq və gələcək 

FPA fəaliyyətləri üçün prioritet icma inkişaf mövzularını 

müəyyənləşdirmək üçün kəndlər arasında kənd planlaşdırma 

yarışması. 

 

1b Səbəb və məqsədlər:  

 • Planlaşdırmada proaktiv bir münasibəti stimullaşdırın, fokusu yalnız 

"istədikləri" şeyə deyil, insanların istədikləri və edə biləcəyi şeylərə 

yönəldin. 

• İqtisadi və sosial inkişafın planlaşdırılması, həyata keçirilməsi, 

monitorinqi və qiymətləndirilməsində bütün əhalinin iştirakını 

gücləndirmək. 

• Sadə bir "problem siyahısı" nı aşmağa imkan verən və mövcud 

potensialları və əhalinin həqiqi istəklərini / ambisiyalarını (xəyallarını) 

daha yaxşı görsənməyə imkan verən tarixi bir təhlili plana daxil edin. 

İnsanların özləri üçün prioritet olaraq təyin etdikləri və sonrakı FPA 

fəaliyyətlərində mövzu kimi istifadə edilə biləcək inkişaf fəaliyyətlərini 

müəyyənləşdirin. 

 

2. Fəaliyyətin ümumi təsviri  

 İnsanların hər kənddə keçmişin və bu günün yerli gerçəkliyini və 

gələcək potensiallarını düşünmələri üçün FPA hədəf kəndlərində bir 

icma planlaşdırma yarışması keçiriləcəkdir. İnsanları keçmişin 

dərslərini və gələcəyə dair arzu və istəklərini nəzərə alaraq, mövcud 

"problemlər" üçün ənənəvi həll yollarının xaricində nə istədiklərini və 

nələrin edilə biləcəyini düşünməyə təşviq edəcəkdir. 

 

Sosial-iqtisadi inkişafın planlaşdırılması məkana və zamana əsaslanır. 

Sadə (tematik) xəritələr məkanı görüntüləmək üçün çox uyğundur; 

xəritələr şəkilli təsvirlərlə eskiz xəritələri və ya şəkillərlə şəkillər, rəsmlər 

və ya digər yaradıcı yollarla bir kolaj şəklində edilə bilər. 

 

Kəndlərdən üç xəritə hazırlanması istənəcək: 1) keçmiş, 2) bu gün və 

3) gələcək. Bu üç xəritə vaxt ölçüsü əlavə edəcəkdir. Kənd rəhbərləri 

və vətəndaşlar tərəfindən sadə iştirakçı xəritələr üstünlük təşkil edən 

texniki mütəxəssis planlamasından qaçınacaq və bütün iştirakçıları 

töhfə verməyə və təsvir olunanları başa düşməyə təşviq edəcəkdir. 

 

Keçmişin xəritəsi iştirakçıları keçmişdəki mənzərə, kənd quruluşu, 

infrastrukturu və dolanışıqları və keçmişdəki dərslər haqqında 

düşünməyə vadar edəcək (nə yaxşı idi, nə yox) və bəlkə də unudulmuş 

potensialları yenidən kəşf edəcəkdir. 

İndiki vaxtın xəritəsi iştirakçılara mövcud vəziyyət barədə təsəvvürlərini 

əyani şəkildə göstərməyə imkan verir. 

Gələcəyin xəritəsi (məsələn, 15 və ya 25 il sonra) iştirakçıları məkan 

(mənzərə), infrastruktur, torpaq istifadəsi, iqtisadi və asudə / istirahət 
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üçün gələcəyə və gələcək nəslə olan istəklərini ifadə etməyə təşviq 

edəcəkdir. müxtəlif yerlərdə fəaliyyətlər, əhali, ailələrin dolanışığı və s. 

3 FPA fəaliyyətinin büdcəsi  

 Büdcə 8 kənd üçün 7.000 Avro olaraq təyin edilmişdir. 

Hər bir kənd, material və təqdimat hazırlamaq üçün hər bir kənd üçün 

100 avro məbləğində bir qrant alacaq. 

Müsabiqədə iştirak edən bütün kəndlər üçün mükafatlar veriləcək, 

lakin fərqli səviyyələr olacaq: birinci mükafat 2500 avro, ikinci mükafat 

1500 avro, üçüncü mükafat isə 1000 avro, digər kəndlər hər biri 200 

avro mükafat alacaq. 

200 avro media və gözlənilməz hallar üçün büdcə olaraq ayrılıb. 

Gözlənilməz hallar, məsələn, planlaşdırma işçi qrupunun üzvlərini 

ucqar kəndlərdən təqdimat və seçilmə yerinə nəqliyyatı maliyyələşdirə 

bilər. Broşura çapı, ümumi əlavə büdcəsi hesabına ödənilən layihə 

printerlər üzərindən və ya QHT tərəfindən edilə bilər. 

Qeyd: bu aşağı səviyyəli mükafatlara sahib olan bir başlanğıc 

fəaliyyətidir. 

Kapitalizasiya aləti 

4 Addimlar   

4.1 Elan 

RWG, hər bir hədəf icmasında icma planlaşdırma müsabiqəsini çox 

açıq və mərkəzi bir yerdə baş tutacaq, yerli görkəmli şəxslərin, bütün 

insanların və yerli medianın dəvət ediləcəyi və iştirak edəcəyi ictimai 

görüş vasitəsilə elan edəcək. 

Elanda yuxarıda 2-də qeyd olunan təsvir, o cümlədən mövzu, 

məqsədlər, əsas maliyyələşdirmə, keçmişin, indinin və gələcəyin 

vizuallaşdırılması vasitəsilə kənd planlaşdırma fəaliyyətləri, yekun 

təqdimat və müsabiqə, həmçinin vaxt cədvəli daxil ediləcək. 

Təqdimatlar, münsiflər heyəti və qiymətlərin verilməsi ilə yekun tədbir 

elandan iki ay sonra olacaq. 

Elanı daha geniş şəkildə yaymaq üçün media dəvət olunacaq 

tamaşaçı. Həmçinin, müsabiqənin təsviri, keçmişin, indinin və 

gələcəyin əyani xəritələrinin hazırlanması üçün sadə təlimatlar və 

iştirakın stimullaşdırılması üçün təlimatlar ilə sadə broşür hazırlanaraq 

paylanacaq. 

 

 

Media alətindən 

istifadə 

4.2 Hamının aktiv iştirakı ilə kənd planlama fəaliyyətləri 

Keçmişin, indinin və gələcəyin tematik xəritələrinin planlaşdırılmasına 

və hazırlanmasına rəhbərlik etmək və planlaşdırmanı həyata keçirmək 

üçün kəndlər nümayəndələrdən ibarət işçi qrupu təyin etməlidir. 

İşçi qruplara tövsiyə olunur ki, kənd sakinlərinin xatirələrini, ideyalarını 

və təkliflərini toplamaq, bunları ilk planlaşdırmada nəzərə almaq, sonra 

isə xəritələrin layihələrini müzakirə etmək üçün ictimai kənd yığıncağı 

keçirmək və planlaşdırmanı təkmilləşdirmək üçün auditoriyadan rəy və 

təkliflər istəmək. və təqdimat. 

Xəritələri müzakirə etdikdən sonra, indiki vəziyyətdən gələcəkdə arzu 

olunan vəziyyətə keçmək üçün həyata keçirilməli olduğunu 

düşündükləri prioritet fəaliyyətləri müzakirə etməli və siyahısını tərtib 

etməlidirlər. 

Nəhayət, işçi qrupu daha sonra üç xəritəni və fəaliyyət siyahısını, 

eləcə də prosesi, xəritələri və fəaliyyət siyahısını necə hazırladıqlarını 

izah edəcək təqdimatla çıxış etməlidir. 
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5 Mübadilə və öyrənmə  

 Elan zamanı xəritəçəkmə, vizuallaşdırma, planlaşdırma və təqdimat 

üçün praktiki məsləhətlərdən ibarət kiçik broşür təqdim olunacaq. FPA 

Fasilitatoru kənd işçi qruplarına belə vizual xəritələrin necə 

hazırlanacağı ilə bağlı məsləhət verəcək, lakin mövzunun neytral 

asanlaşdırılması prinsiplərinə uyğun olaraq məzmuna müdaxilə 

etməkdən çəkinəcək. 

Tədris materiallarının hazırlanması və ya insanları vizuallaşdırma və 

təqdimatda bələdçilik etmək üçün bir insanı cəlb etmək üçün kiçik bir 

büdcə var. 

 

 

6 Qiymətləndirmə və mükafatlandırma üçün addımlar  

 Bu addımlar, böyük bir yerli auditoriya qarşısında iştirak edən 

kəndlərin təqdimatlarının ədalətli və qərəzsiz qiymətləndirilməsini və 

tədbirin yerli mediada nəşrini təmin etməlidir. 

 

6.1 Münsiflər heyətinin seçilməsi 

Müstəqil və qərəzsiz münsiflər heyəti yaradılacaq, məsələn, icmanın 

inkişafında çalışan QHT və ya təşkilatların və ya dövlət qurumlarının 

əməkdaşları. Münsiflər heyətinin üzvlərinə peşəkar və qərəzsiz şəkildə 

müsabiqə meyarlarına görə qiymət vermələri tapşırılacaq. 

Münsiflər heyəti, hamının başa düşməsi üçün münsiflər tədbirində 

reytinqləri açıq şəkildə izah etməyə hazırlaşmalıdır.  

 

6.2 Kriteriyalara daxildir:  

 30% Kənd planlaşdırılması üzrə işçi qrupunun dinamikası və 

planlaşdırmada kənd sakinlərinin (hakimiyyət orqanları, sadə 

vətəndaşlar, müəssisələr, müəssisələr, qadınlar, ola bilsin ki, 

gənclər və uşaqlar) iştirakı. 

 

 30% Keçmişin və indinin yaradıcı, balanslaşdırılmış və real təhlili, 

öyrənilən dərslər gələcək üçün planlarda öz əksini tapır, kəndin 

bütün təbəqələri, o cümlədən biznes, məhsuldar torpaq 

istifadəsi, təhsil, istirahət üçün dolanışıq faydası olan 

fəaliyyətlərlə və s. və insanların özlərinin əsas rol oynaya 

biləcəyi və bundan faydalanacaqları real hərəkətlər. 

 20% Ətraf mühitin davamlılığı (məsələn, təmiz ətraf mühit, su, hava, 

təbiət) və qorunan ərazi ilə əlaqələr 

 20% Təqdimatın səhnə/vizual keyfiyyəti 

6.3 Prezentasiya və qiymətləndirmə tədbiri 

Təqdimat və münsiflər tədbiri böyük auditoriya üçün yer olan çox 

ictimai və mərkəzi bir yerdə baş tutacaq. Yerli görkəmli şəxslər, RWG, 

münsiflər heyəti, kənd planlaşdırma işçi qrupları, bütün kəndlərdən 

ictimaiyyət və media dəvət olunur. 

Bir məmur günün sədri seçiləcək, məsələn, yerli administrasiyanın 

rəhbəri, RWG üzvü və ya Münsiflər Heyətinin sədri. Fasilitator tədbirə 

nəzarət edəcək və dəstəkləyəcək, lakin tədbiri idarə etməyəcək. 

Sədr tədbiri açıb günün məqsədini və gündəliyini açıqlayacaq. Bundan 

sonra kəndlərin hər biri öz təqdimatlarını etmək imkanı əldə edəcək, 

bunun üçün hər birinə təxminən 20 dəqiqə vaxt ayrılacaq. Münsiflər 

heyətinin üzvləri hər bir seçim meyarına görə bal verəcək və 

bəyəndiklərini və ya şərhlərini qeyd edəcəklər ki, sonradan reytinqləri 

əsaslandırıb izah edə bilsinlər. 

 

FPA fasilitatoru 

sədrə vasitəçilik, 

iştirakçılara 

təqdimatları və 

münsiflər heyətinə 

necə 

qiymətləndirmə 

aparmaları barədə 

məsləhət verə bilər. 

Bu tövsiyə qərəzsiz 

və məzmun neytral 

şəkildə edilməlidir. 
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Bütün təqdimatlardan sonra Münsiflər Heyəti hər bir kənd təqdimatı 

üçün ümumi balı hesablayacaq və qiymətləndirmə meyarlarının necə 

tətbiq edildiyini göstərən və hər bir kənd təqdimatı üçün xalları 

əsaslandıran bir neçə qeyd əlavə edəcək. 

Daha sonra Münsiflər Heyətinin sədri nəticələri təqdim edəcək və 

qaliblərin hər birinə mükafat sertifikatları təqdim edəcək. 

 

Yerli KİV-lər hadisə ilə bağlı reportaj hazırlamaq üçün dəvət 

olunacaqlar. QHT təqdimatların ətraflı qeydlərini aparacaq, xəritələrin 

və planlaşdırma siyahılarının fotoşəkillərini çəkəcək və ya təqdimatları 

videoya çəkəcək. 

 

Yerli KİV-lər 

hadisəni qeyd 

etməli və sonradan 

yayımlamalıdır. 

 

 

6.4 Priz mükafatları 

Bu FPA turunun mükafat qrantları aşağıdakılardır: 

1-ci mükafat: € 2.500, 2-ci mükafat € 1.500, 3-cü mükafat € 1.000; 

Digər kəndlərin hər biri üçün € 200 (beş ədəd). Ümumi mükafat 

büdcəsi € 6,000. 

Mükafatlar QHT tərəfindən təqdimat və münsiflər tədbirindən sonra 

ödəniləcək. 

 

8 Qiymətləndirmə və dəyərləndirmə  

 RWG-nin iki üzvü, FPA Fasilitatoru və QHT-dən bir işçi qiymətləndirmə 

aparacaq və FPA Qiymətləndirmə Alətindən istifadə edəcək. Bunun 

üçün onlar RWG üzvləri, münsiflər heyətinin üzvləri və ən azı dörd kənd 

işçi qrupu ilə müsahibələr keçirəcəklər; o cümlədən mükafat mükafatı 

qazanmayan ən azı iki qrup. 

 

Qiymətləndirmənin nəticələri RWG-də müzakirə ediləcək və layihəyə 

bildiriləcəkdir. Qiymətləndirmənin nəticələri və planlaşdırma 

təqdimatlarının məzmunu növbəti FPA dövrləri üçün gələcək FPA 

fəaliyyətlərini planlaşdırmaq üçün istifadə olunacaq. 
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Əlavə 6. Fəaliyyət təlimatı nümunəsi "Turizm Paketi Yarışması" 

 

 Turizm Paketinin inkifaşına dair yarışma Qeydlər 

1. Mövzu və səbəb  

1a Mövzu  

 Kənd eko-turizmi yeni iqtisadi inkişaf üçün nisbətən yeni bir yerdir; 

inkişaf edən ekoturizm paketləri, layihənin təbiəti qorumaq məqsədləri 

ilə uyğunlaşacaq təşəbbüskarlıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirəcək və 

gəlirlərin şaxələndirilməsinə və davamlı sosial-iqtisadi inkişafa kömək 

edəcəkdir. 

 

1b Səbəb və məqsədlər:  

 Bu FPA fəaliyyəti ekoturizmin inkişafı mövzusunda FPA icmalarında ev 

təsərrüfatlarının və ya ev qruplarının iştirakını axtaracaqdır. Bu, 

aşağıdakı bir neçə məqsədə xidmət edəcəkdir: 

1. Təbiəti qorumaqla uyğun, canlı və pullu fəaliyyət kimi inkişaf etdirilə 

bilən inteqrasiya olunmuş ekoturizm paketləri növləri ilə bağlı insanların 

təsəvvürlərini stimullaşdırın. 

2. Ödənişli ekoturizm xidmətləri və məhsulları üçün potensialın 

artırılması üçün imkanlar və mənbələr təklif edin 

3. Təklif olunan turizm müəssisələrinə yaxşı gəlirlilik perspektivləri ilə 

maliyyə dəstəyi təmin edin. 

 

2. Fəaliyyətin ümümi təsviri  

 İcmalardakı iqtisadiyyatlar ənənəvi kənd təsərrüfatından, miqrant 

işçilərin pul köçürmələrindən və yaxınlıqdakı qəsəbədəki iş yerlərindən 

çox asılıdır. Bitişik Qoruma Bölgəsi ekoturizmi inkişaf etdirməyə çalışır 

və daha çox ziyarətçi cəlb etmək və xidmət göstərmək üçün icmalardan 

əlavə ekoturizm xidmətlərini alqışlayır. İcmalar ekoturizmin inkişafına 

maraq göstərdilər, çünki ekoturizm məhsulları və xidmətləri gəlir əldə 

edə və yerli iqtisadiyyatı şaxələndirə bilər. Bu FPA fəaliyyəti insanları üç 

mərhələli FPA fəaliyyətində bu yeni gəlir gətirən potensialları 

araşdırmağa təşviq edəcəkdir. 

 

Birinci turda iştirakçılar yaşayış (eko) turizm paketi inkişaf ideyalarını 

təqdim etməyə dəvət olunurlar. Hədəf kəndlərindəki bütün ev 

təsərrüfatları iştirak edə və qısa ekoturizm paket fikirlərini təqdim edə 

bilərlər. Məqsəd, mühafizə olunan ərazidə yerli ənənələrə və təbiətə 

uyğun yaşayış, qida məhsulları, yerli məhsullar, bələdçi xidmətləri, 

nəqliyyat, açıq hava fəaliyyəti və s. Ailələrə ortaq paket fikirlərini təqdim 

etmək üçün əməkdaşlıq etmək tövsiyə olunur. Münsiflər heyəti ən yaxşı 

on iki fikir seçəcək. 

 

İkinci turda seçilmiş on iki iştirakçı, ekoturizm paketini sadə bir formatda 

iş planı və paket ideyası üçün həyata keçirmə planı kimi hazırlamaq 

üçün hər bir paket fikri üçün 150 avroluq bir toxum maliyyələşdirmə 

qrantı alacaq. FPA ekoturizm fəaliyyəti ilə məşğul olan icmalara və 

qorunan əraziyə mübadilə səfəri təşkil edəcəkdir. Həmçinin, biznes 

planlaması ilə bağlı qısa bir təlim veriləcəkdir. İştirakçılar daha sonra 

planlarını hazırlaya bilərlər. Münsiflər heyəti əvvəlcədən təyin olunmuş 

meyarlara əsasən ən yaxşı beş iş planını seçəcəkdir. Seçilən beş iş 

planının hər birinə təklif olunan ekoturizm paketinin tətbiqinə başlamaq 

üçün 600 avroluq birgə maliyyələşdirmə qrantı veriləcəkdir. 
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Üçüncü turda seçilmiş beş təklif həyata keçirilir. Altı aydan sonra 

tətbiqetmə səyləri iş uyğunluğu, təşəbbüskarlıq bacarığı, əlavə 

maliyyələşdirmə mənbələri cəlb etmək bacarığı və natura şəklində 

töhfələr və s. İlə qiymətləndiriləcək. Ən yaxşı 3 tətbiqetmə səyinə 

mükafat qrantları veriləcək (müvafiq olaraq 2500 avro, 1500 avro, və 

1.000 Avro) davamı təşviq etmək və möhkəmləndirmək üçün. 

3 Ekoturizm paketinin inkişaf etdirilməsi fəaliyyəti  

 Büdcə -  € 11,000. 

Toxum qrant pulları -  € 1,800  

Birgə maliyyələşdirmə qrantları - € 3,000 (5 x € 600) 

Yekun mükafat məbləğləri -  € 5,000 (€ 2,500, € 1,500, and € 1,000) 

Mübadilə və treninq üçün -  € 1,200 

 

Kapitalizasiya aləti 

4 Mübadilə və öyrənmə  

 Seçilmiş on iki seçmə iştirakçı, ekoturizm malları və xidmətləri, habelə 

bunların paketləri üçün ilham və ideyalar əldə etmək üçün davam 

edən ekoturizm fəaliyyətləri olan icmalara mübadilə səfərinə 

aparılacaq. Yaxınlıqdakı Mühafizə olunan əraziyə (QM) səfər 

iştirakçılara PA-da ekoturizm fəaliyyətləri haqqında məlumat əldə 

etməyə imkan verəcək ki, iştirakçılar öz paket planlarını PA-dakı 

ekoturizm fəaliyyətlərinə uyğunlaşdıra bilsinlər. 

Ekoturizm xidmətləri, biznesin planlaşdırılması və təkliflərin yazılması 

üzrə bir və ya iki günlük təlim keçiriləcək.  

İştirakçılar lazımi və faydalı hesab etdikləri halda, xarici ekspertiza və 

təqdimat üçün materiallar cəlb etmək üçün toxum qrantından istifadə 

edə bilərlər. 

 

Sonrakı yayımlar 

üçün yerli median 

nəzərdə saxlamaq 

5 Addimlar    

 Həyata keçiriləcək müxtəlif addımların/mərhələlərin təsviri.  

5.1 Elan  

RWG, hər bir hədəf icmasında FPA fəaliyyətini yerli görkəmli 

şəxslərin, bütün insanların və medianın dəvət olunacağı çox açıq və 

mərkəzi yerdə baş tutacaq ictimai toplantı vasitəsilə elan edəcək. Elan 

yuxarıda 2-də qeyd edilən təsviri, o cümlədən mövzu, məqsədlər, ilkin 

kvalifikasiya meyarları (addım 5.3a), əsas maliyyələşdirmə, paket 

planlaşdırma müsabiqəsi (bax 5.5 və 5.5a), beş ən yaxşı tətbiqin birgə 

maliyyələşdirilməsini və yekunu əhatə edəcək. icra müsabiqəsi (bax 

5.7) və vaxt cədvəli. 

PA-da ekoturizm paketləri və ekoturizm haqqında məlumat vermək 

üçün ekoturizm üzrə ekspert və Mühafizə olunan ərazinin 

nümayəndəsi dəvət olunacaq. 

 

Təbiətin mühafizəsi ilə ahəngdar şəkildə ekoturizm fəaliyyətinin inkişaf 

etdirilməsində maraqlı olan ev təsərrüfatları ekoturizm paketinin 

hazırlanması üçün ideyalar təqdim etməklə, ilkin seçim prosesindən 

keçmək üçün bu FPA fəaliyyətinə maraq ifadə etməyə dəvət olunur; 

ev təsərrüfatları hər bir ev təsərrüfatının töhfə verəcəyi ekoturizm 

məhsulları və xidmətlərinin paket ideyalarını birgə təqdim etməyə 

təşviq edilir. 

Tədbirin sonunda dinləyiciləri maraqlandıran suallara aydınlıq 

gətirmək üçün sual-cavab sessiyası keçiriləcək. 

 

 

Media alətindən 

(yerli televiziya, 

radio, qəzetlər), 

posterlərdən və 

fəaliyyətin və 

müsabiqə 

mərhələlərinin 

təsviri ilə qısa 

broşürdən istifadə 

edin. 
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Bütün hədəf icmalarda fəaliyyəti təşviq etmək üçün ictimai yerlər üzrə 

xülasə poster və fəaliyyətə dair xülasə broşürlərin paylanmasından 

istifadə olunacaq. Bu barədə yerli mətbuatda da məlumat veriləcək. 

 

5.2 Ekoturizm paketləri üzrə ideaların hazırlanması 

Elandan sonra maraqlı ev təsərrüfatlarına ekoturizm xidmətləri və ya 

malları paketlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi üçün qısa 

ideyalar təqdim etmək üçün 4 həftə vaxt veriləcək. Maraqlanan ev 

təsərrüfatları təklif olunan ekoturizm paketlərinə fərdi ev təsərrüfatları 

kimi və ya hər bir ev təsərrüfatlarının aydın töhfələri ilə iki və ya daha 

çox ailənin əməkdaşlığı şəklində öz ideyalarını təqdim edə bilərlər. 

Turizm paketi ideyaları iaşə, gecələmə, yerli məhsullar, əl işləri, 

nəqliyyat, bələdçi xidmətləri və sair inteqrasiya olunmuş paketlərdən 

ibarət olmalı və ən azı iki və ya üç elementdən ibarət olmalıdır. 

 

5.3 İlkin kvalifikasiya, qeydiyyat və toxum pulu qrantının verilməsi 

Beş nəfərdən ibarət yerli münsiflər heyəti açıq sessiyalarda ekoturizm 

paketlərini seçim meyarlarına uyğun qiymətləndirəcək və on iki ən 

yaxşı ideyanı seçəcək. Onların hər biri bu paket ideyalarını daha da 

qısa biznes və həyata keçirmə planlarına çevirmək üçün hər biri 150 

avro məbləğində toxum pul qrantı alacaq. 

 

Yerli tanınmışların iştirak edəcəyi və maraqlı iştirakçıların öz ekoturizm 

paketi ideyalarını təqdim edəcəyi və münsiflər heyətinə qısa yazılı 

təsvirlər təqdim edəcəyi ictimai tədbir təşkil olunacaq. Yerli media 

tədbir haqqında məlumat verməyə və şəffaflığa töhfə verməyə dəvət 

olunacaq. 

 

Münsiflər: 

Münsiflər heyəti qərəzsiz və ədalətli olmaq reputasiyasına malik olan 

hörmətli şəxslərdən ibarət olacaq; üzvlərə aşağıdakı şəxslər daxil 

edilməlidir: 

• Ərazi, yerli mədəniyyət və sakinlər haqqında yaxşı biliyə malik 

olmaq; 

• Mühafizə olunan ərazinin bir nümayəndəsi (məsələn, ekoturizm 

üzrə ekspert); 

• Bir üzv ekoturizm haqqında biliyə malik olmalıdır (məsələn, 

regional turizm ofisi); 

• RWG-nin bir üzvü. 

•  

Hər bir münsif üzvü beş meyar üzrə fərdi qiymətlər verəcək (bax 5.3a). 

Sonda ümumi bal hesablanacaq və münsiflər heyəti bu xalları 

əsaslandırmaq üçün izahatlar əlavə edəcək. Münsiflər heyəti 

reytinqləri və əsaslandırmaları ictimaiyyətə açıqlayacaq və on iki ən 

yaxşı ideya qeydiyyat sertifikatları ilə təltif olunacaq. 

 

Yerli mədəniyyətə aid mədəni və əyləncəli proqrama daxil ediləcək. 

 

Tədbirdən sonra QHT qeydiyyatdan keçmiş iştirakçılara toxum 

maliyyələşdirmə qrantlarını ödəyəcək. 

 

 

İcmalara hesabat 

vermək və prosesin 

şəffaflığına töhfə 

vermək üçün yerli 

media alətindən 

istifadə edin. 
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5.3

a 

Ekoturizm paketləri üzrə idealar üçün seçim kriteriyaları  

 25% Paket real və praktiki şəkildə həyata keçirilə bilən olmalıdır, 

yəni yerli resurslardan, insanların bacarıqlarından istifadə 

etməli və ekoturistlər üçün maraqlı olmalıdır. 

 

 15% Mühafizə olunan əraziyə və onun təbiət sərvətlərinə, oradakı 

turizm fəaliyyətlərinə münasibət olmalıdır. 

 

 20% Ən azı üç ekoturizm məhsulunun və ya xidmətinin paket 

inteqrasiyası. 

 

 20% Gəlir əldə etmək və yerli yaşayış vasitələrini yaxşılaşdırmaq 

potensialı 

 

 20% Ekoloji cəhətdən təmiz olun və təbiətin mühafizəsinə zidd 

olmasın 

 

5.4 Ekoturizm paketinin biznes və icra planlarının hazırlanması 

(müddəti iki aydır)  

Seçilmiş hər bir iştirakçı € 150 məbləğində toxum pulu qrantı alacaq. 

İştirakçılar üçün ekoturizm fəaliyyətləri olan icmaya və Mühafizə 

olunan əraziyə mübadilə səfəri, həmçinin biznes planlarının 

hazırlanması üzrə qısa təlim təşkil olunacaq. 

İştirakçılar toxum pul qrantından məsləhətçiləri cəlb etmək və ya 

biznes və icra planlarını və onun təqdimatlarını hazırlamaq üçün 

materiallar əldə edə bilərlər. 

 

 

Mübadilə və 

öyrənmə vasitəsi 

(yuxarıda 4-ə baxın) 

Yerli media 

mübadilə səfəri və 

təlim barədə 

reportaj hazırlamaq 

üçün dəvət edilə 

bilər. 

5.5 Ekoturizm paketi biznesinin və icra planlarının qiymətləndirilməsi  

(Birinci qiymətləndirmə tədbirindən iki ay sonra, bənd 5.3.)  

Birinci turda ekoturizm paketi ideyalarını qiymətləndirən yerli münsiflər 

heyəti (bax. addım 5.3) ekoturizm paketi biznesini qiymətləndirmək 

üçün aşağıdakı meyarlardan (5.3a addımındakı meyarlardan kiçik 

dəyişiklik olan 5.5a addımına baxın) istifadə edəcək. və icra planlarını 

ictimai iclasda və beş ən yaxşı planı seçin. Beş ən yaxşı planın hər 

birinə bu planları həyata keçirmək üçün hər biri 600 avro məbləğində 

birgə maliyyələşdirmə qrantı veriləcək. 

 

Hər bir münsif üzvü altı meyar üçün fərdi qiymətlər verəcək, sonra 

ümumi balı hesablayacaq və xalları əsaslandıran izahatları verəcəkdir. 

Münsiflər heyəti reytinqləri və əsaslandırmaları açıq şəkildə izah 

edəcək və beş qalib iştirakçıya qalib sertifikatı verəcək. 

 

Tədbirdən sonra QHT qalib iştirakçılara mükafat qrantlarını ödəyəcək. 

 

 

 

Yerli KİV-lər 

məhkəmə tədbiri və 

nəticəsi barədə 

hesabata dəvət 

ediləcək və 

şəffaflığa və 

məlumatların 

yayılmasına kömək 

edəcəkdir. 

 

 

 

5.5

a 

Ekoturizm paketi biznesinin və icra planları üçün qiymətləndirmə 

kriteriyaları  

 

 25% Paket real və praktiki şəkildə həyata keçirilə bilən olmalıdır, 

yəni yerli resurslardan, insanların bacarıqlarından istifadə 

etməli və ekoturistlər üçün maraqlı olmalıdır. 

 

 15% Mühafizə olunan əraziyə və onun təbiət sərvətlərinə, oradakı 

turizm fəaliyyətlərinə münasibət olmalıdır 

 

 20% Ən azı üç ekoturizm məhsulu və ya xidmətinin inteqrasiyası 

 20% Gəlir əldə etmək və yerli yaşayış vasitələrini yaxşılaşdırmaq 

potensialı 
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 15% Ekoloji cəhətdən təmiz olun və təbiətin mühafizəsinə zidd 

olmasın 

 5% Biznes və icra planları yaxşı təqdim olunur və başa düşüləndir 

5.6 Ekoturizm paketi biznesinin və icra planlarının həyata keçirilməsi 

(6 aylıq müddət) 

€ 600 birgə maliyyələşdirmə qrantını alacaq iştirakçılar planlarını 

həyata keçirməyə başlayacaqlar. Onlar paketlərini həyata keçirməyə 

başlamaq üçün qrant və öz resurslarından istifadə edəcəklər. Onlar 

RWG-dən mübadilə və öyrənmə büdcəsindən xüsusi ekspertizanın işə 

götürülməsini maliyyələşdirməyi xahiş edə bilərlər. 

 

Mübadilə və 

öyrənmə vasitəsi 

(yuxarıda 4-ə baxın) 

 

 

5.7 Ekoturizm Paketinin İcrasına Mühakimə 

Paket işinin və icra planlarının qiymətləndirilməsindən altı ay sonra 

(maddə 5.5). 

Ekoturizm paketinin biznesini və həyata keçirmə planlarını 

qiymətləndirən eyni münsiflər heyəti (bax. addım 5.5) turizm paketinin 

icrasını qiymətləndirmək üçün hər bir kəndə səfər edəcək və 

aşağıdakı meyarlardan istifadə edəcək (bax. addım 5.7a, bunlar 

addım 5.5a-dakı meyarlardan kiçik bir dəyişiklikdir). ), ekoturizm 

paketlərinin gedişatını qiymətləndirmək, onların plana uyğun həyata 

keçirildiyini və ya yaranan məhdudiyyətlərə və imkanlara yaxşı cavab 

verən praktiki dəyişikliklərin olub olmadığını yoxlamaq. 

 

Bu ziyarətlərdən sonra iştirakçıların, yerli əhalinin və medianın dəvət 

ediləcəyi çox açıq yerdə yekun münsiflər heyəti və mükafatların 

verilməsi tədbiri keçiriləcək. Münsiflər heyəti proqramla qısa bir 

tanışlıq və sahə səfərlərindən bəzi təəssüratlarla çıxış edəcək, lakin 

ziyarət etdikləri müsabiqə paketlərinin nəticələrinə dair heç bir 

mühakimə və rəy açıqlamayacaqdır. Daha sonra bütün iştirakçılar 

ekoturizm paketlərini necə həyata keçirdikləri, problemlərin 

öhdəsindən necə gəldikləri və əldə etdikləri nailiyyətlər haqqında qısa 

təqdimat etməlidirlər. Münsiflər heyəti sual verə bilər. Bu yekun 

təqdimatlar və sual-cavablar da saytın qiymətləndirilməsində istifadə 

olunan meyarlarla qiymətləndiriləcək və yekun balın 25%-ni təşkil 

edəcək. 

 

Münsiflər heyətinin hər bir üzvü sahə səfərləri və təqdimatlar zamanı 
altı meyar üzrə fərdi qiymətlər verəcək. Sonra ümumi bal 
hesablanacaq və bu ballar üçün izahatlar əlavə olunacaq. Münsiflər 
heyəti reytinqləri və əsaslandırmaları açıq şəkildə izah edəcək və 
qaliblərə mükafat sertifikatı təqdim edəcək. 
 
Ekoturizm və yerli mədəniyyətlə bağlı mədəni-əyləncəli proqram 
elementi daxil ediləcək. 
 

Tədbirdən sonra QHT qalib iştirakçılara mükafatlarını verəcək qrantlar. 

 

 

Yerli KİV-lər sayt 

ziyarətləri, 

qiymətləndirmə 

tədbiri və nəticəsi 

barədə məlumat 

verməyə dəvət 

ediləcəkdir. 

 

 

 

5.7

a 

Ekoturizm paketlərinin həyata keçirilməsinin qiymətləndirilmə 

kriteriyaları 

 

 15% Paketin icrası yerli resurslardan, insanların bacarıqlarından 

istifadə etməklə real şəkildə həyata keçirilib və paket 

məhsulları ekoturistlərin marağına səbəb olub, 

məhdudiyyətlərə və imkanlara praktiki olaraq cavab verib. 

Kəndlərdə sahə 

səfəri üçün 

meyarlar   
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 15% Mühafizə olunan əraziyə və onun təbiət sərvətlərinə, oradakı 

turizm fəaliyyətlərinə münasibət olmalıdır 

 15% Paketə ən azı üç ekoturizm məhsulu və ya xidməti inteqrasiya 

olunub. 

 15% Gəlir əldə edilib və ya gəlir yaratmaq potensialı göz 

qabağındadır; gəlirlər yerli yaşayış şəraitinin 

yaxşılaşdırılmasına töhfə verir 

 15% Tətbiq ekoloji cəhətdən təmizdir və təbiətin mühafizəsi ilə 

ziddiyyət təşkil etmir. 

 25% İcra yekun mühakimə iclasında yaxşı və başa düşülən şəkildə 

təqdim olunur və yuxarıda göstərilən beş meyardan ibarətdir 

Reytinqləri 

fərqləndirmək üçün 

yuxarıdakı 5 

kriteriyadan istifadə 

edin   
   

6 Media aləti  

6.1 Yerli mediadan istifadə 

Yerli media QHT tərəfindən elan, seçim və mühakimə tədbirləri (o 

cümlədən, icra mərhələsini qiymətləndirmək üçün ərazi səfərləri), 

həmçinin mübadilə səfəri və təlim üçün səfərbər ediləcək. 

Bu, məlumatın yayılmasına kömək edəcək və prosesin şəffaflığına 

töhfə verəcək. 

 

7 Qiymətləndirmə və dəyərləndirmə  

 RWG-nin iki üzvü, FPA Fasilitatoru və QHT-dən bir işçi 

qiymətləndirmə aparacaq və FPA Qiymətləndirmə Alətindən istifadə 

edəcək. Bunun üçün onlar RWG üzvləri, münsiflər heyətinin üzvləri və 

ən azı altı iştirakçı ilə müsahibələr keçirəcəklər; o cümlədən birinci 

turdan keçməyən ən azı iki iştirakçı qrupu və ikinci turda mükafat 

qazana bilməyən iki iştirakçı (biznes və icra planı). 
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Əlavə 7. Fəaliyyət təlimatı nümunəsi "Qadın Qrupu" 

 

 Gəlirin artırılması üçün Qadın Qrupların yaradılması Qeydlər 

1. Mövzu və səbəb  

1a Mövzu   

 Beş kənddə ev təsərrüfatlarının maliyyəsində və yerli iqtisadiyyatda 

qadınların rolunun gücləndirilməsi. 

 

1b Səbəb və məqsədlər:  

 Mütəşəkkil qadın qruplarının gəlir əldə etmək və ev təsərrüfatını 

yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edə biləcəkləri ümumi Qadın Qrupları 

fondlarını (WGFs) idarə etmək gücünü inkişaf etdirmək. Qadın qrupları 

yaradılacaq və sürətli mənfəət və / və ya fayda gətirən fəaliyyətləri 

həyata keçirmək üçün stimullaşdırılacaqdır. Bu, aşağıdakı bir neçə 

məqsədə xidmət edəcəkdir: 

1. Gündəlik həyatın idarə olunması və yerli iqtisadiyyatda və ev 

təsərrüfatlarında qadınların rolu yüksəldilsin; 

2. Gündəlik ehtiyacları və imkanları ödəmək üçün ev təsərrüfatlarının 

pul axınlarının yaxşılaşdırılması; 

3. Əmanət mədəniyyətini inkişaf etdirmək; 

4. Özünütəşkiletmə qabiliyyətlərini, idarəetmə qabiliyyətini, 

təşəbbüskarlığı və yaradıcılığı stimullaşdırın. 

 

2. Fəaliyyətin ümumi təsviri  

 Beş FPA hədəf kəndində qadınlar ümumiyyətlə ev büdcəsinin gündəlik 

idarə edilməsindən məsuldurlar. Mütəşəkkil qadın qrupları üçün Qadın 

Qrupları (WGF) kapitallaşması (toxum maliyyələşdirmə yolu ilə), 

qadınların birlikdə gəlir gətirmə fəaliyyətlərinə başlamalarına, ev 

təsərrüfatlarının maliyyəsini yaxşılaşdırmalarına və yerli iqtisadiyyatda 

və ev təsərrüfatlarının maliyyəsindəki rollarını daha aydın 

göstərmələrinə kömək edəcəkdir. 

 

Gündəlik ev ehtiyacları, təcili xərclər və imkanlar son dərəcə 

müxtəlifdir. Bu səbəbdən WGF-lər, öhdəliklər və məhdudiyyətlər 

olmadan sərbəst şəkildə istifadəyə veriləcəkdir, çünki hər qrup və hər 

ailə özü üçün ən faydalı olanı özü qərar verməlidir. Toxum 

maliyyələşdirmə qrantı hər bir ailənin iqtisadiyyatına ayrı-ayrılıqda 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmək üçün çox kiçik olacaqdır. Bununla 

birlikdə, ortaq WGF-lərdə yığılmış toxum maliyyələşdirməsinin 

koordinasiya, qarşılıqlı dəstək, “miqyas iqtisadiyyatı”, birgə fəaliyyətlər 

və birlikdə öyrənmək və bir-birindən öyrənmə imkanları təsirini 

artırması gözlənilir. 

 

WGF-lər başlanğıc nöqtəsi olacaq və qaldırma nöqtələri olacaq və 

qadın qrupları WGF qrantlarından səmərəli istifadə etmələri, gündəlik 

istifadə üçün və fövqəladə hallar üçün pulları artırmaq üçün 

stimullaşdırılacaq, eyni zamanda gözlənilməz məişət vəziyyətləri üçün 

daha sabit bir maliyyələşməyə qənaət ediləcək. 

 

Qadınlardan qadın qrupları qurmaları istənəcək; Regional İşçi Qrup 

(RWG) qadın qruplarının minimum və maksimum ölçüsünü və bəzi 

əsas qaydaları təyin edəcək; ətraflı qaydalar hər qadın qrupu 

tərəfindən ayrı-ayrılıqda veriləcəkdir. 
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Qrup formalaşmasını, gəlir əldə etməyi və qənaət etməyi 

stimullaşdırmaq üçün qadın qrupları arasında FPA müsabiqəsi 

keçiriləcəkdir. İlk müsabiqə, GGF-nin gəlir gətirən fəaliyyətlər üçün 

istifadəsi üçün qrup təşkili, qaydaları və planları mövzusunda 

olacaqdır. İkinci müsabiqə altı aydan sonra WG performansı ilə 

olacaq. Zəruri hallarda mübadilə və öyrənmə vasitəsi tətbiq 

ediləcəkdir. Kiçik WGF qrantlarını idarə etmək bacarıqlarını nümayiş 

etdirən qadın qrupları, digər mənbələrdən alınan vəsaitlərdən daha 

yaxşı istifadə edə və daha çox puldan daha yaxşı istifadə edə 

biləcəklər. 

 

Pulun ilk istifadəsində yox olma riski var; və pul o zaman itiriləcəkdir. 

Təcrübə göstərir ki, qrup qərarları diqqətlə verilir və ortaq məsuliyyət 

bu riski azaldacaqdır. Pul itirmək həm də dəyərli, lakin baha başa 

gələn bir öyrənmə təcrübəsi ola bilər və tənqid olunmayacaq. 

3 Qadın Qrupunun yaradılması fəaliyyəti üçün büdcə  

 Budcə 5 kənd üçün ümumilikdə 15 000 Avro nəzərdə tutulub. 

Toxum maliyyələşdirmə qrantları üçün təxminən 50% (7500 €) 

ayrılmışdır; hesablamanın əsası 150 ailədən olan qadınların qadın 

qruplarına qoşulacağı təxmin edilir və 50 € / ailənin toxum 

maliyyələşdirilməsi); ailə başına son məbləğ qadın qruplarına 

həqiqətən qoşulacaq ailələrin sayına görə hesablanacaqdır. 

Büdcənin təxminən 50% -i Qadın Qrupunun təşkili və fəaliyyət planları 

üçün mükafat qrantları və Qadın Qruplarının fəaliyyətinə görə mükafat 

qrantları kimi veriləcəkdir. Qiymət mükafatları və məbləğləri RWG 

tərəfindən Qadın Qruplarının sayı məlum olduqdan sonra ətraflı 

şəkildə qərar veriləcəkdir. 

Kapitalizasiya aləti 

   

4 Addımlar   

4.1 RWG beş kənddə nəzərdə tutulan FPA Qadın Qrupu fəaliyyətini təsvir 

edəcək və elan edəcək və bütün ev təsərrüfatlarının qadınlarından 

özlərini Qadın Qrupları halında təşkil etmələrini xahiş edəcək (verilmiş 

maksimum və minimum ölçülərlə). Toxum fondu qrantları üçün 

mövcud büdcələr və hər WGF-nin elan ediləcəyi məbləğlərin 

hesablanması qaydaları. 

Elanda ayrıca iki yarışma və mühakimə meyarları açıqlanacaq, ancaq 

qadınları özlərini qruplara ayırmağa təşviq edəcək şəkildə və onları 

qorxutmamaq üçün. 

Bir çox qayda, qadağan tətbiq etmək əvəzinə qruplar işbirliyinə, ortaq 

maraqlar tapmağa, yaradıcılıq, təxəyyül, ciddilik, həmrəylik və s. 

İstifadə etməlidirlər ki, özləri də öz mənafelərinə uyğun olaraq WGF 

fondlarından istifadə etməyin ən yaxşı yollarını tapsınlar. və səriştələr. 

 

Yarışmalar, toxum fondu qrantlarını tamamlayacaq və planların həyata 

keçirilməsini asanlaşdıracaq mükafat mükafatı qrantları əldə etmək 

imkanı ilə əməkdaşlığı, yaradıcılığı və ciddi planlaşdırma və 

tətbiqetməni stimullaşdırmaq üçündür. Müsabiqə təqdimatlarının 

ictimai xarakteri şəffaflığa, hesabatlılığa kömək edəcək və hamı üçün 

öyrənmə imkanları təmin edəcəkdir. 

 

Media alətindən 

istifadə 
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Yerli media və digər rabitə kanalları, elanı beş hədəf kənddəki bütün 

ailələrə çatdırmaq üçün istifadə ediləcəkdir. 

4.2 Qrupun yaradılması 

Kəndlərdəki fərqli ailələrin qadınları yaxınlıq, yaxınlıq, ailə əlaqələri və 

s. Kimi özlərini istədikləri kimi qruplara ayırırlar. Bir-birlərinə 

güvənmələri və bundan ən yaxşı şəkildə istifadə etmək üçün ortaq bir 

istəkləri olmaları vacibdir. fürsət, çünki daxili qaydalara uyğunluq 

yalnız qrup daxilindəki sosial nəzarət sayəsində mümkündür, çünki 

xarici müdaxilələrə icazə verilmir. 

 

Yalnız qrupa mənsub qadınlar qrup lideri ola bilər. Bu qayda açıq 

şəkildə kişiləri və ya gəncləri istisna etmək məqsədi daşıyır; qərarların 

qadınlar tərəfindən veriləcəyini təmin etmək üçün bu qaydaya əməl 

edilməlidir. 

 

Bununla birlikdə, hər qrupun birlikdə mənalı fəaliyyətlər öyrənmək və 

həyata keçirmək və əhəmiyyətli bir başlanğıc fonduna sahib olmaq 

üçün daha çox fürsətə sahib olması üçün ən azı 8 üzvünün olması 

tövsiyə olunur. Qrup üzvlərinin sayının 25-dən çox olmaması tövsiyə 

olunur, çünki daha böyük qruplarda qarşılıqlı inam, şəffaflıq və 

öyrənmə azalır. 

 

4.3 Qrupun qeydiyyatı 

Qruplar qurmaq və qeydiyyatdan keçmək üçün qeyd elanından sonra 

qadınlara X həftə (məsələn, dörd-altı həftə) veriləcəkdir. 

Qeydiyyat üçün bütün iştirakçı qadınlar və üzv ailələrin siyahısı 

tərəfindən imzalanan sadə bir "konstitusiya bəyanatı" təqdim 

edəcəklər. Qeyd sənədi RWG-yə və ya hər kənddə təyin olunmuş 

nümayəndəyə təqdim ediləcəkdir. İlkin qaydalar, qadın qrupları üçün 

FPA fəaliyyətlərində bir qrup olaraq iştirak etmək, ortaq qərarlar qəbul 

etmək və fəaliyyətlərini, iclaslarını və qərarlarını qeyd edəcəkləri və 

qeyd etdikləri yerlərdə sadə bir qeyd dəftəri aparmaq niyyətləri kimi 

sadə olmalıdır. sadə bir şəkildə daxil olan və çıxan fondlar. 

 

4.4 Qadın Qrupu Fonduna toxum qrant pullarının ödənilməsi 

Qadın qrupları qeydiyyata alındıqdan sonra RWG hər bir üzv olan ev 

üçün və hər bir qadın qrupu üçün toxum qrant məbləğini 

hesablayacaqdır. QHT daha sonra üzv ailələrin sayına görə 

qeydiyyatdan keçmiş qadın qruplarının hər birinə toxum fondu 

qrantlarını ödəyəcəkdir. 

 

4.5 Qrupun fəaliyyət göstərməsi 

Qadın Qrupları müstəqil işləyir. 

 

Hər qrup öz qaydalarını təyin edə bilər və iştirakçı ailələrin sayına görə 

ayrılan məbləği alacaqdır. Qaydalar hər qrup üçün fərqli ola bilər və ya 

kənddəki bütün qruplar üçün ümumi, hətta bütün iştirakçı kəndlər üçün 

ümumi ola bilər. Ancaq hər bir qrup, lazım gələrsə qaydaları 

dəyişdirməyə qərar verə bilər. 

 

Yalnız hər bir qrupun fəaliyyətlərini, iclaslarını və qərarlarını qeyd 

etdikləri və maliyyəni (daxil olan və çıxan fondları) çox sadə bir şəkildə 

qeyd etdikləri bir qeyd dəftəri olması tələb olunur. 

 

 

Mübadilə və 

öyrənmə vasitəsinin 

istifadəsi 

planlaşdırılmır. 

 

Ümumi məlumat 

yerli qadınlar və ya 

elan kanalları 

vasitəsilə qadın 

qrupları üçün 

tövsiyələr barədə 

məlumat vermək və 

ya bəzi qadın 
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Yalnız qrupa mənsub qadınlar qrup lideri ola bilər. Bu qayda açıq 

şəkildə kişiləri və ya gəncləri istisna etmək məqsədi daşıyır; qərarların 

qadınlar tərəfindən alınmasını təmin etmək üçün bu qaydaya əməl 

edilməlidir. 

 

Qadınlar, xüsusilə də yenilikçi və davamlı fəaliyyətlər sayəsində gəlir 

əldə etmək üçün WGF-nin istifadəsini müzakirə etmək üçün 

stimullaşdırılmalıdır. 

 

Mükafat qrantları üçün təklif olunan qiymətləndirmə meyarları, WGF 

fondlarının qrupdakı arzuolunan istifadəsinə dair rəhbərlik kimi qəbul 

edilməlidir (aşağıya bax). Buna baxmayaraq, qruplar bu təlimatları 

izləməkdə və ya etməməkdə sərbəstdirlər, lakin bu təlimatlar 

davamlılığa yönəldilir (və bu səbəbdən gələcəkdə yeni dəstək almaq 

üçün yeni imkanlar təmsil edir). 

 

Müəyyən fəaliyyətləri həyata keçirmək üçün bir neçə qrup da birlikdə 

işləyə bilər. Bu halda hər bir qrupun reyestri bu əməkdaşlıq 

fəaliyyətlərini də qeyd etməlidir. 

 

qruplarının necə 

qurulduğunu 

mediada 

yayımlamaq üçün 

yayıla bilər. 

4.6 Qadın Qruplarına dəstək 

Təcrübə göstərir ki, Qadın Qrupları özləri üzərində olduqca yaxşı 

performans göstərirlər. RWG və FPA Fasilitatoru Qadın Qruplarının 

yaxşı fəaliyyət göstərdiyini və ya hər hansı bir sual və ya çətinliklə 

qarşılaşdıqlarını, bəzi dəstək almaq istədiklərini yoxlamalıdır. 

Fərdi qruplara sadə tövsiyələr verilə bilər, ancaq nəzərə alınmalıdır ki, 

qadın qrupları həm təşkilat, fəaliyyət planlaması və həm də rəqabət 

aparır. Digər qruplar üçün faydalı ola biləcək tövsiyələr, bütün qruplar 

üçün şəffaf, qərəzsiz və bərabər oyun şəraitini təmin etmək üçün 

bütün qadın qruplarının nümayəndələri ilə görüşlərdə və ya ümumi 

iclasda verilməlidir. 

 

5 Qadın Qruplarının yaradılması və fəaliyyət planlarına aid birinci 

yarış 

 

 Bu müsabiqə qadınları özlərini düzgün təşkil etməyə və ortaq gəlir 

gətirən fəaliyyətlər üçün sağlam və həyat planı hazırlamağa və 

qeydiyyatdan keçdikdən iki ay sonra təqdim etməyə təşviq etmək 

məqsədi daşıyır. 

Rəqabət kənd səviyyəsində olacaq və mühakimə qadın qruplarının 

zərif "konstitusiya bəyanatları" nı və üzvlərin məsuliyyətləri, rəhbərliyi, 

qeydlərinin aparılması və qərar vermə qaydaları ilə bağlı təqdim 

etdikləri ictimai tədbirlərdə aparılacaq. İkinci hissə olaraq qadınlar gəlir 

gətirən fəaliyyət planlarını təqdim edəcəklər, hansı fəaliyyət 

göstərəcəklərini (istehsal, xidmət), məhsul və ya xidməti necə istehsal 

edəcəklərini, WGF-dən və öz mənbələrindən necə istifadə 

edəcəklərini, hədəf bazarı izah edəcəklər, gözlənilən gəlirlər. 

Təqdimatın üçüncü hissəsi gəlirlərin necə istifadə ediləcəyi planı 

olacaqdır. 

Təqdimat Qadın Qruplarının qruplarının və planlarının ən yaxşı 

təqdimatı kimi uyğun gördükləri hər formada edilə bilər. Təqdimat üçün 

material və ya məkan tənzimləmələrinə ehtiyac olduqları təqdirdə, 

əvvəlcədən RWG ilə müzakirə olunmalı və sonra QHT tərəfindən 

razılaşdırılmalıdır. 
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5.1 Münsiflər heyətinin seçilməsi 

Yerli müstəqil və qərəzsiz münsiflər heyəti qurulacaq, məsələn, 

qadınların inkişafını, qrupların formalaşmasını və kiçik sahibkarlığı 

təşviq edən QHT-lərin işçiləri. Münsiflər heyətinin üzvlərinə müsabiqə 

meyarları üçün peşəkar və qərəzsiz qiymətləndirmə verilməsi 

tapşırılacaq. 

Münsiflər heyəti reytinqləri və qərarlarını açıq şəkildə izah etməyə və 

əsaslandırmağa hazırlaşmalıdır. 

 

5.2 Qadın qruplarının yaradılması və fəaliyyət planları üçün 

kriteriyalar: 

 

 35% Qadınlar qrupu üçün sadə və aydın qaydalar: üzvlərin 

öhdəlikləri, lider, rekordçu və WGF xəzinədarı haqqında aydın 

qaydalar. 

Əməkdaşlıq, qərar qəbul etmə, reyestr və maliyyə uçotunun 

aparılması qaydaları 

 

 35% Bütün üzvlər tərəfindən dəstəklənən, praktiki və etibarlı, yəni 

WGF-nin verilmiş resursları, öz töhfələri və üzvlərin bilik və 

bacarıqları ilə əldə edilə bilən gəlir gətirən fəaliyyət planı; 

yenilik və yaradıcılıq. 

 10% Fəaliyyətlərin ekoloji və sosial davamlılığı: planlaşdırılan 

fəaliyyətlərin kəndə heç bir mənfi ekoloji və sosial təsiri 

olmayacaq. 

 10% Əldə etdikləri gəlirlərdən gözlədikləri gəlirlərdən davamlı və 

ədalətli istifadə üçün planlar. 

 10% Təqdimatın keyfiyyəti 

5.3 Prezentasiya və qiymətləndirmə tədbiri 

Hər kənddə kütləvi təqdimat və mühakimə tədbiri keçiriləcəkdir. 

Hər bir Qadın Qrupu üç əsas hissəyə əsasən təşkilat və gəlir gətirən 

fəaliyyət planlarını təqdim edəcəkdir: 

1. Qadın Qrupunun təşkili və qaydaları: üzvlərin məsuliyyət qaydaları, 

lider, mühasibat və xəzinədar namizədliyi, əməkdaşlıq qaydaları, qərar 

qəbul etmə və qeydlərin aparılması qaydaları; 

2. Gəlir gətirən plan: hansı fəaliyyət, məhsul və ya xidmət istehsal 

etməyi planlaşdırdıqlarını; WGF toxum qrantından və öz 

mənbələrindən necə istifadə edəcəkləri, özlərinə necə töhfə 

verəcəkləri və bunun necə gəlir gətirəcəyi (potensial müştərilər və 

proqnozlaşdırılan satışlar), bunun niyə sərfəli olduğunu düşündükləri, 

mümkün risklər və bunları necə azaltacaqlarını düşündükləri; 

3. Qazandıqları gəlirləri necə istifadə edəcəklərini düşünürlər. 

 

Hər bir münsif üzvü hər seçim meyarı üçün hər təqdimat üçün 

qiymətləndirmə verəcəkdir. Sonda hər qrupun ümumi balını 

hesablamaq üçün hesablama hesablamaları aparılacaq və hər bir 

mühakimə meyarı üçün hər qrup üçün topladığı balları əsaslandıran 

bir neçə qeyd əlavə ediləcək. 

 

Mövsümün Sədri nəticələri təqdim edəcək və qaliblərin hər birinə 

mükafat sertifikatları təqdim edəcək və bütün qrupları yaxşı nəticə 

göstərməyə təşviq edəcək, çünki mövsüm sonunda qrup ifaları üzrə 

ikinci bir müsabiqə keçiriləcəkdir. 

 

Tədbir barədə reportaj hazırlamaq üçün yerli KİV-lər dəvət ediləcək. 

 

Bəlkə də FPA 

rəhbərliyi qadın 

qruplarına 

təqdimatlarında 

məsləhət vermiş ola 

bilər. Əgər 

belədirsə, bu 

qərəzsiz və bərabər 

şəkildə 

aparılmalıdır. 

 

Tədbiri 

işıqlandırmaq üçün 

yerli media dəvət 

olunmalıdır. 
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Mükafat mükafatları tədbirdən sonra QHT tərəfindən ödəniləcəkdir. 

5.4 Priz mükafatları 

Bu birinci turun mükafat qrantları hər kənddə olacaq: 

1-ci mükafat: € 250, 2-ci mükafat € 150, 3-cü mükafat € 100. 

(Beş kənd üçün ümumi büdcə € 2500) 

Mükafatlar QHT tərəfindən münsiflər tədbirindən sonra ödəniləcək. 

 

6 Qrupun fəaliyyət göstərməsi/performansı üzrə fəsil yarışmasının 

sonu 

 

 
Bu müsabiqənin məqsədi benefisiar qruplar tərəfindən WGF-dən 

düzgün istifadəni stimullaşdırmaq məqsədi daşıyır: o, dinamikdir, çünki 

"ən yaxşı nəticələr və öyrənmə üçün mükafat"dır. 

 

6.1 Münsiflər heyətinin seçilməsi 

Münsiflər heyəti birinci turda olduğu kimi eyni münsiflər heyəti ola bilər 

və sonra kiçik təlimatlara ehtiyac duyacaq; yeni münsiflər heyəti 

olduqda, 5.1-ci addıma baxın. 

 

6.2 Kriteriyalara daxildir:  

 15% İdarəetmə və təşkilati dinamikada şəffaflıq  

 15% Öyrənmənin keyfiyyəti və tarixi (öyrənilən dərslər)  

 20% İştirakçı (qrup) ailələrin xeyrinə WGF-dən yaxşı istifadə  

 15% Kapitallaşdırma (artırılmış maliyyələşdirmə, cəlb edilmiş əlavə 

maliyyə və gəlirlər) 

 

 15% Vəsaitlərin optimal istifadəsi üçün ən yaxşı üsulların axtarışında 

və aşkarlanmasında yaradıcılıq 

 

 10% Vəsaitləri artırmaq üçün üçüncü tərəf mənbələrindən istifadə  

 5% Kənd təşkilatının və fəaliyyətə dəstək verən kişilərin rolu  

 5% Fondun tarixinin təqdimatının keyfiyyəti, istifadəsi və 

öyrənilməsi 

 

   

6.3 Prezentasiya və qiymətləndirmə tədbiri 

Hər kənddə kütləvi təqdimat və mühakimə tədbiri keçiriləcəkdir. 

Hər bir Qadın Qrupu, üç əsas hissəyə əsasən Qadın Qrupu kimi 

fəaliyyətlərini və gəlir gətirən fəaliyyətlərini təqdim edəcəkdir: 

1. Qadın Qrupunun fəaliyyət göstərməsi: əməkdaşlıq, liderlik, 

mühasibat uçotu, qeyd aparma necə oldu? Qaydalar praktik idimi, 

yoxsa dəyişdirmək istərdilər? Qrup fəaliyyətlərini ev və ya digər 

vəzifələrlə birləşdirmək asan idimi? İşbirliyindən nə öyrəndilər? 

2. Planlaşdırılan gəlir gətirən fəaliyyətlər həyata keçirildimi; harada 

müvəffəq oldular və harada çətinliklərlə qarşılaşdılar? Öz 

mənbələrindən necə istifadə etdilər və / və ya başqalarından da vəsait 

və ya qaynaq aldılar? 

3. Kənddəki başqalarından dəstək aldılar? 

4. Gözlənilən gəlirləri əldə etdilərmi; onlardan necə istifadə etdilər və 

gələcəkdə WGF-lərini necə planlaşdırırlar? 

5. Davam etməyi və ya planladıqları işləri dəyişdirməyi planlaşdırırlar? 

 

Hər bir münsif üzvü hər seçim meyarı üçün hər təqdimat üçün 

qiymətləndirmə verəcəkdir. Sonda hər qrupun ümumi balını 

hesablamaq və qiymətləndirmə meyarlarının hər biri üçün hər qrupun 

ballarını əsaslandıran bir neçə qeyd əlavə etmək üçün hesab 

hesablamaları aparılacaqdır. 

 

FPA rəhbərliyi 

qadın qruplarına 

təqdimatları barədə 

məsləhət verə bilər. 

Əgər belədirsə, bu 

qərəzsiz və bərabər 

şəkildə 

aparılmalıdır. 

 

Tədbiri 

işıqlandırmaq üçün 

yerli media dəvət 

olunmalıdır. 
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Münsiflər heyətinin sədri nəticələri təqdim edəcək və qaliblərin hər 

birinə mükafat sertifikatları təqdim edəcək və bütün qrupları yaxşı 

işlərə təşviq edəcəkdir. 

 

Tədbir barədə reportaj hazırlamaq üçün yerli KİV-lər dəvət ediləcək. 

Mükafatlar QHT tərəfindən qiymətləndirilən tədbirdən sonra 

ödəniləcəkdir. 

6.4 Priz mükafatları 

Bu ikinci müsabiqənin mükafat qrantları: 

1-ci mükafat: € 500, 2-ci mükafat € 300, 3-cü mükafat € 200 (hər 

kənddə). (Beş kənd üçün ümumi büdcə € 5,000) 

Mükafatlar QHT tərəfindən münsiflər tədbirindən sonra ödəniləcək. 

 

7 Qiymətləndirmə və dəyərləndirmə  

 RWG-nin iki üzvü, FPA Vasitəçisi və QHT-dən bir heyət 

qiymətləndirməni aparacaq və FPA Qiymətləndirmə Alətindən istifadə 

edəcəkdir. Bunun üçün RWG-nin iki üzvü, 2 münsif üzvü və hər 

kənddən ən azı iki iştirakçı Qadın Qrupu ilə müsahibələr aparacaqlar. 

İştirakçı müsahibələri fərdi və ya müxtəlif qadın qruplarından olan 

üzvlərin kiçik qrupları ilə ola bilər; bu iştirakçı müsahibələrində mükafat 

mükafatı qazanmayan ən azı dörd qrup da yer alacaq. 

Qiymətləndirmənin nəticələri RWG-də müzakirə ediləcək və layihəyə 

bildiriləcəkdir. Tapıntılar, növbəti dövr üçün planlaşdırılırsa, növbəti 

dövr üçün Qadın Qrupu fəaliyyətlərini planlaşdırmaq üçün istifadə 

ediləcəkdir. 
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Əlavə 8. Sürətli Kənd Qiymətləndirmə (RRA) alətləri və təlimatları 

 

FPA başlanğıc mərhələsində aparılan RRA aşağıdakılar haqqında məlumat toplamaq 
üçün sürətli və qeyri-rəsmi metodlardan istifadə edir. 

❖ Xüsusi FPA fəaliyyətləri ilə həll edilə bilən evdə və icma səviyyəsində əsas yaşayış 
mənbələri; 

❖ Sosial strukturlar və liderlik, fərqli bölmələri və RWG-yə və bəlkə VWG-lərə 
mümkün namizədləri müəyyənləşdirin. 

 
RRA, hədəf kəndlərdə fərqli maraqlı tərəflərlə apardığı müsahibələrə əsaslanaraq, böyük 
işləri geniş şəkildə düzəltməyi hədəfləyir, lakin detallı kəmiyyət analizlərinə diqqət yetirmir. 
Fərqli mənbələrdən və fərqli məlumat verənlərdən alınan məlumatların "üçbucağı" daxil 
olmaqla, "dinləmə araşdırması" nı və təkrarlanan metodların və yoxlamanın yaradıcı 
birləşməsini əhatə edir. Həm də kəndin yeri və mənzərəsi barədə təəssürat əldə etmək 
üçün ikinci dərəcəli məlumat mənbələrinə və xəritələrə və ya peyk şəkillərinə baxır. 
İstifadə edir: 

❖ Birbaşa müşahidə, ayaq keçidləri, tanışlıq, fəaliyyətlərdə iştirak; 
❖ Əsas məlumat verənlərlə müsahibələr, qrup görüşləri. 

 
8.1 Birbaşa müşahidə 
Müşahidələr əraziyə və ya kəndə 
girməklə başlayır və əlçatanlıq barədə 
məlumat verir. Məsələn, müxtəlif 
fəsillərdə və hava şəraitində əlçatanlığı 
təsəvvür etmək üçün cəhd edin. 
 
Torpağın necə istifadə olunduğuna, bitki 
örtüyünə, tarlaların düzümünə, su 
sahələrinə və suvarma kanallarına 
baxın. Kənddə infrastrukturun 
vəziyyətini, evləri, yolları, elektrik 
xətlərini, drenajı, tullantıların idarə 
edilməsini və s. 
Evlərin və bağların şəraitinə, odun 
saxlanmasına, kənd təsərrüfatı 
texnikasının mövcudluğuna (və 
vəziyyətinə), nəqliyyat vasitələrinə, 
kənd mağazalarına və s. 
 
8.2 Fərdlər və qruplar üçün yarı strukturlaşdırılmış reportajlar 
Yarı quruluşlu müsahibələr fərdi məlumat verənlərlə, qrup müzakirələrində və ya hətta 
transekt gəzintilər zamanı da aparıla bilər. Toplanacaq məlumatların keyfiyyəti və 
zənginliyi müsahibədən və müsahibə alan şəxslərdən asılıdır. Buna görə müsahibəçi 
yaxşı hazırlanmalı və cavabdehlər diqqətlə seçilməlidir. İlk görüşən və onlardan məlumat 
alan şəxslər ümumiyyətlə kənd rəhbərləridir və onlar digər məlumat verənlərə müraciət 
edə bilərlər, lakin fərqli bölmələrdən və kənd təşkilatlarından olan nümayəndələrin 
(məsələn, fermer qrupları, qadın qrupları və ya yerli QHT-lərdən) təmin edilməlidir. ) ilə də 
görüşülür. 
Müsahibəçi suallar üçün bələdçi olaraq mövzulardan / mövzulardan ibarət bir siyahıdan 
istifadə edəcəkdir. Atmosfer, insanların özlərini rahat hiss etdikləri ən yaxşı qeyri-rəsmi 
vəziyyətdir. Respondentlərə cavablarını düşünməyə və formalaşdırmağa icazə verin və 
tələsməyin. Yaxşı bir müsahibə respondentlər və onların söylədikləri ilə həqiqətən 

 

RRA üçün əsas mövzular / mövzular 

 

• gəlir mənbələri; 

• Natura şəklində gəlir mənbələri; 

• Nağd dövrlər; 

• Rəsmi və qeyri-rəsmi kreditə giriş; 

• Miqrasiya gəlirləri; 

• Təbii ehtiyatlardan istifadə; 

• Mühacirət təsiri daxil olmaqla 

demoqrafik meyillər; 

• Dezavantajlı və ya azlıq qrupları; 

• Rəsmi və qeyri-rəsmi sosial aktiv 

təşkilatlar; 

• Keçmiş və indiki ənənəvi liderlik 

formaları. 
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maraqlanır, insanları sərbəst və açıq danışmağa təşviq edəcək şəkildə suallar verir və 
arxa plan məlumatı, səbəbləri və qavrayışını istəmək üçün cavabları izləyir. daha dərindən 
başa düşmək. Kənddəki başqalarının fərqli bir fikir və ya qavrayış sahibi olub olmadığını 
da soruşmaq olar. Mövzuların yoxlanılması siyahısının ardıcıl olaraq izlənilməsinə ehtiyac 
yoxdur, lakin müsahibə dialoq şəklində inkişaf etməlidir, bunun sayəsində müsahibə 
yoxlama siyahısındakı bütün məsələlərin əhatə olunduğunu hər dəfə yoxlayacaqdır. Aktiv 
bir dinləmə münasibəti və müsbət bədən dili göstərin. Cavabının yalnız "hə" və ya "yox" 
ola biləcəyi qapalı son suallardan və ya müsahibənin fərziyyələrinə əsaslanan suallardan 
çəkinin; daha çox açıq suallardan istifadə edin. Bilin ki, bəzi respondentlər gözlənilən 
cavabları verirlər. Məsələn, bir müsahibə verən bir meşəçilik layihəsini təmsil etdiyini 
bildirsə, cavabdehlər odun, ağac və meşə təsərrüfatı fəaliyyətlərinə ehtiyacları barədə 
cavab verə bilər; müsahibə heyvandarlıq layihəsindən gəlsə, cavabdehlər baytarlıq 
xidmətləri istəyə bilərlər. 
 
8.3 Transekt gəzinti 
Bir transekt gəzinti bəzi icma üzvləri ilə və ya "bələdçi" olaraq respondentlərlə "gəzinti 
müsahibəsi" kimi aparıla bilər.Müşahibə gəzərkən yolda gördükləri şeylərlə, eləcə də 
yoxlama siyahısı nöqtələri ilə əlaqədar suallar verə bilər. mənzərəni gəzmək, təbii 
sərvətlərin istifadəsini, torpaq istifadəsini və əkinçiliyi müşahidə etmək və müzakirə etmək 
üçün yaxşı bir fürsət verir.Böyük yolun kənddən keçdiyi yerlərdə yaşayış şərtləri və 
infrastruktur və ya cəmiyyətdəki hissələr haqqında suallar verilə bilər, son inkişaf 
fəaliyyətləri və s. Ümumiyyətlə ən ucqar nöqtədən (mütləq kənd sərhədində və ya yüksək 
dağ yamacında deyil) başlamaq və sonra rahatlıqla kəndə geri getmək və ərazinin 
inkişafına görə yaxşıdır. müzakirələr. 
Məlumat tez-tez vizual olaraq "keçid diaqramında" qeyd olunur (növbəti səhifədəki 
nümunəyə baxın), lakin bu bir şərt deyil. Biri yalnız cədvəlli bir təqdimat və ya toplanan 
məlumatların yalnız ardıcıl təsvirini edə bilər. FPA üçün belə bir transeksiya diaqramı tələb 
olunmur. 
 
8.4 İcma təşkilatlarının və icma bölmələrinin təhlili  
 
Soruşulacaq suallar 

• Kənddəki liderlər, bu vəzifəni necə əldə etdikləri və hansı rola sahib olduqları; 

• Kənddəki rəsmi və ya qeyri-rəsmi qruplar, komitələr, birliklər və ya icma bölmələri 
və hansı rollara sahib olduqları və ya xüsusi dolanışıq bazası; 

• Cəmiyyətdə xüsusi rolu olan hər hansı bir şəxs; 

• Qadın və kişilərin, gənclərin və yaşlıların rolu və qarşılaşdıqları xüsusi dolanışıq 
problemləri ' 

• Bölgə dövlət orqanları, regional kənd inkişaf layihələri, dini təşkilatlar və ya digərləri 
kimi kənd həyatına və dolanışıqlarına təsir göstərən xarici təşkilatlar. 

 
Məlumatlar bəzən kəndin sərhədləri kimi böyük bir dairənin çəkildiyi qondarma Venn 
diaqramında görüntülənir. Bu dairə daxilində qruplar və hissələr dairələrlə təsvir edilir və 
xüsusi rolları olan şəxslər üçbucaqlarla təsvir edilə bilər. Schoonmaker Freudenberger, 
Karen (2008) Venn diaqramının hazırlanmasına dair bir açıqlama verir. FPA üçün belə 
diaqramlama tələb olunmur. 
  



Transsərhəd Birgə Katiblik – III  Maliyyə İştirakçı Yanaşması (FPA) 

  Tətbiqi Təlimat və Alətlər dəsti 2020 

 

- 88 - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Kənd Kənd təsərrüfatı 

sahələri 

Dağ tərəfi 

Xüsusiyyətlər və əsas 

müşahidələr 

Evlər, bir neçə bağçası 

var. Bəzi meyvə 

ağacları. İnfrastruktur. 

Yol kənarındakı bəzi 

ağaclar. 

Kənd təsərrüfatı 

sahələri (bəziləri 

suvarılan), kənd 

təsərrüfatı yolları, 

meyvə bağları, ağac 

torpaqları olan boş 

torpaqlar. 

Meşə və otlaqlar 

Təbii sərvətlərdən 

istifadə 

 Odun üçün ağaclar, 

qışda əkin sahələri 

otarılır 

Grazing high areas in 

summer, fuel wood 

Məsələlər  Qış otlaqları, qış 

yemləri çatışmazlığı 

Qanunsuz ağac 

kəsmə 

Heyvandarlıq 

yollarında eroziya, 

otlaqların çox olması. 

Kənd təsərrüfatı 

fəaliyyəti 

Tərəvəz bağları, 

Pulsuz çeşidli toyuqlar, 

heyvandarlıq üçün 

tövlə 

Əsas tarla bitkiləri: 

buğda, qarğıdalı, yem, 

kartof, .... 

Bağlar: şaftalı, .... 

Grazing cattle, sheep, 

goats. 

Məsələlər Tövlələrin yanında 

gübrə 

Qırılan suvarma 

sistemi, su 

çatışmazlığı. 

 

İnfrastruktur Evlər, yollar, drenaj, 

elektrik, su təchizatı,… 

Sahə yolları, asfaltsız 

Suvarma kanalı 

Yol yoxdur, yalnız 

heyvan izləri. 

Məsələlər Tullantıların idarə 

olunması 

Asfaltlanmamış yollar 

Drenaj 

Suvarma sistemi 

pozuldu. 

Sahə yolları pis 

vəziyyətdədir 

Yaxşı giriş yolları 

yoxdur 

Yüksək yerlərdə 

heyvanlar üçün içməli 

su yoxdur 

Gəlir və dolanışıq 

təminatı 

Məşğulluqdan, köçəri 

işçilərdən gələn 

gəlirlər 

Kənd təsərrüfatından 

gəlir, şəxsi istehlak 

Heyvandarlıq 

satışından gəlir. Ev 

üçün süd. Yanacaq 

odunu 

Məsələlər İş imkanları azdır Bəzən qida 

çatışmazlığı 

Yanacaq odun yığımı 

məhduddur 

 

Şəkil 1. Transekt diaqram nümunəsi 
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Əlavə 9. FPA Qiymətləndirmə Aləti 
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KfW Alman Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 

(KfW İnkişaf Bankı; Kreditanstalt für 

Wiederaufbau) 

QHT Qeyri-Hökumət Təşkilatı 

NP Milli Parkı (qorunan ərazi) 

PA Qorunan Ərazisi 

RWG Regional İşçi Qrupu 

TJS Transsərhəd Birgə Katibliyi 

WWF Ümumdünya Təbiət Fondu 

FPA 

Fəaliyyətləri

nin 

Performansı 

FPA 

İnstitutlarını

n 

performansı 

Əlavə / yeni FPA 

fəaliyyətlərinin və 

hədəf qruplarının 

müəyyən edilməsi 
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1 Giriş 

FPA yerli idarəolunan, həyata keçirilən və davamlı sosial-iqtisadi inkişaf üçün bir metod 

kimi 2011-ci ildən bəri TJS tərəfindən təqdim edildi və dəstəkləndi. 2015-ci ildən bu yana 

Cənubi Qafqazda Alman Maliyyə Əməkdaşlığı tərəfindən maliyyələşdirilən bir sıra digər 

layihələr də FPA komponentlərini həyata keçirir. FPA klassik sosial-iqtisadi 

yanaşmalardan fərqlidir, çünki uğuru proses müdaxilələrinin düzgün həyata 

keçirilməsindən çox asılıdır. Bu, klassik xaricdən idarə olunan nəticə yönümlü fəaliyyət 

yanaşmalarından çıxmaqdır. Əksər layihə həyata keçirən təşkilatlar üçün FPA-nın proses 

elementləri köməkçi heyət və dəstəkləyən təşkilatlar üçün çətinliklər yaradan yeniliklər və 

yeniliklərdir. Nəticə etibarilə, layihə həyata keçirən təşkilatlara və iştirak edən əhaliyə FPA-

nı necə həyata keçirdiklərini qiymətləndirməkdə kömək edəcək və növbəti dövrlər ərzində 

və ya gələcəkdə proses və müddətdə FPA üçün tövsiyələr hazırlayacaq sadə 

metodologiyalara tələb var. məzmun. Bu təlimatda TJS FPA Qiymətləndirmə Aləti təsvir 

edilmişdir. 

 

2 FPA Qiymətləndirmə Aləti 

 

2.1 Məqsəd 

Qiymətləndirmə alətinin məqsədi Regional İşçi Qrupunun (RWG) üzvlərinə və layihə 

rəhbərlərinə həyata keçirilmiş FPA dövrünü qiymətləndirmək üçün çox sadə və qısa bir 

vasitə təqdim etməkdir. Qiymətləndirmə praktikantlara yaxşı olanları müəyyənləşdirməyə, 

təkmilləşdirmələr lazım olduqda tövsiyələr hazırlamağa və növbəti FPA dövründə atılacaq 

əsas fəaliyyətləri və addımları müəyyənləşdirməyə imkan verəcəkdir. Qiymətləndirmə 

Alətinin əvvəlki dövrün dəqiq detallarına girməməsi və nəticələrini sıx kateqoriyalara 

ayırması lazım deyil. Fərdi qiymətləndirmələri geniş şəkildə aşkarlamaq və əks etdirmək, 

gələcəyə dair tövsiyələrə və təlimatlara yol açacaq ümumi mənzərəni əldə etmək və 

ümumiləşdirmək məqsədi daşıyır (başlanğıc mərhələsində fəaliyyətlərin hazırlanması 

üçün əsas məsələləri və mövzuları müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan RRA-ya 

bənzər). 

 

Qiymətləndirmə ödənişlər və ya əldə edilən ölçülə bilən sosial-iqtisadi dəyişikliklər üçün 

konkret hədəflər haqqında deyil, davranış dəyişikliyini tetikleyen proseslər, sosial 

dinamika, lokal olaraq qəbul edilən problemlərin həlli üçün yerli uyğunluqları 

müəyyənləşdirmək, həyata keçirmək və davam etdirmək üçün yerli imkanlar, dəyişən 

düşüncə tərzi. FPA Qiymətləndirmə Aləti hər FPA dövründən sonra və ya fərdi FPA 

fəaliyyətlərindən sonra istifadə edilə bilər. 

 

2.2 Prinsiplər və quruluş 

FPA Qiymətləndirmə Aləti, FPA fəaliyyətlərini və ya tam bir FPA dövrünü qiymətləndirmək 

üçün qurulmuş yarı quruluşlu və açıq bir sorğudan ibarətdir: 

a. FPA fəaliyyətinin icrası; 

b. RWG, münsiflər heyəti və köməkçi kimi FPA qurumlarının ümumi performansı; 

c. Müvafiq əlavə və ya yeni FPA fəaliyyətləri və sonrakı dövr üçün hədəf qruplarının 

müəyyənləşdirilməsi. 
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Reklam a.: Əsas FPA fəaliyyətlərinə gəldikdə, vasitə, FPA-nın əsas müdaxilə texnikası ilə 
əlaqəli 7 prosesi qiymətləndirən “prosesi asanlaşdırmaq” qiymətləndirir. Bu meyarlara 
aşağıdakılar daxildir: 

1. Özünü tapmaq və öz həll yollarını və fəaliyyətlərini müəyyənləşdirmək; 

2. Çözümlərə və fəaliyyətlərə sahiblik; 

3. Dolanışıq vəziyyətini öz üzərinə götürməkdə özünə inamın asanlaşdırılması; 

4. Koqnitiv təlimin asanlaşdırılması; 

5. Sosial birlik və daxili əməkdaşlıq; 

6. Dolanışıq və inkişafa potensial təsir; 

7. Təbiətin / təbiət abidələrinin qorunmasına münasibət. 

 
Reklam b.: FPA qurumlarının performansı tətbiq olunan ümumi prosedurlar, şəffaflıq, 
uyğunluqları və 'prosesə' qatqısı ilə əlaqədar olaraq çox geniş bir şəkildə qiymətləndirilir. 
 
Reklam c .: Alət, həm inkişaf qabiliyyətli həllərin müəyyənləşdirilməsində, həm də tətbiq 
edilməsində o qədər yaxşı fəaliyyət göstərmiş olan fəaliyyətləri müəyyənləşdirir ki, növbəti 
FPA dövrü üçün növbəti inkişaf mərhələsi, növbəti mərhələ nəzərdən keçirilə biləcəyi bir 
səviyyəyə gəldi (tətbiq olunarsa) ). Alət ayrıca aparılmış dövr nəticəsində ortaya çıxa bilən 
və əgər varsa, növbəti dövr üçün nəzərdən keçirilməli olan tamamilə yeni fəaliyyət 
temalarının və əlavə hədəf qruplarının müəyyənləşdirilməsini tələb edir. 
 

3 Tətbiq 

Tətbiq üç mərhələdən ibarətdir: 

1. Anketin tətbiqi (hər görüş üçün təxminən 30 dəqiqə); 

2. Anket nəticələrinin təhlili; 

3. RWG-də nəticələrin və tövsiyələrin təqdimatı və müzakirəsi. 

 

Anketin tətbiqi 

FPA Qiymətləndirmə Aləti, aşağıdakı respondentlər arasında müsahibə aparan RWG 

üzvü və / və ya QHT tərəfindən həyata keçirilir: 

➢ RWG-nin 2 üzvü (sədr daxil olmaqla), 

➢ Different müxtəlif münsiflər heyətinin 2 üzvü, 

➢ Mükafat qazanmayan ən azı 2 iştirakçı da daxil olmaqla müxtəlif fəaliyyətlərə 5 

iştirakçı. 

 

Nəticələrin təhlili 

Proses suallarındakı ballar (1 - 9) hər bir respondent üçün ortalama hesablanır. Bütün 

respondentlərin orta balları FPA prosesinin aparılması və onun sosial-iqtisadi inkişaf 

dinamikasının yaranmasına təsiri barədə ümumi nəticələr verir. 1 - 9 suallarının açıq 

hissələrindəki cavablar nəticəni izah etmək üçün ardıcıl meylləri aşkar etmək üçün təhlil 

edilməlidir. Lakin fərdi ortalamalar arasında böyük bir uyğunsuzluq varsa (1 ilə 5 arasında 

2 bal və ya daha çox), ifrat meyillər ayrı-ayrılıqda nəzərə alınmalı və 

müəyyənləşdirilməlidir. Növbəti dövr üçün tövsiyələr hazırlanır. 

 

Qurum sualları üçün açıq cavablar, hər bir qurum üçün kompozisiya (varsa), şəffaflıq və 

prosedurlar məsələlərində sifariş edilir və nəticədə qanunauyğunluqları və meylləri aşkar 

etmək üçün məzmuna yığılır. Nəticədə və tövsiyələrdə böyük bir uyğunsuzluq varsa, 

bunlar ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirilir. Qiymətləndiricilər növbəti dövr üçün tövsiyələr 

hazırlayacaqlar. 
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Növbəti dövr ərzində FPA fəaliyyətinin və hədəf qruplarının potensial 

genişləndirilməsinə dair açıq cavablar inventarizasiya edilir və cavab izahlarına əsasən 

ardıcıllıqla təhlil olunur. Qiymətləndiricilər RWG üçün əsaslandırılmış əsaslandırılmış bir 

tövsiyə hazırlayırlar. 

 

Nəticələrin və tövsiyələrin təqdimatı 

 

Qiymətləndiricilər FPA Qiymətləndirməsinin nəticəsini və nəticədən irəli sürdükləri 

tövsiyələri RWG-nin bu mövzuya həsr olunmuş plenar iclasına təqdim edirlər. Yığıncağa 

FPA QHT (tətbiq olunarsa), FPA Vasitəçisi və FPA dəstək komandası (əgər varsa) da 

qatılacaq. RWG, hər bir tövsiyənin qəbulu, dəyişdirilməsi və ya rədd edilməsinə qərar 

verəcək və saxlanılan hər bir tövsiyənin əməliyyat nəticələrinə qərar verəcəkdir. RWG 

Fasilitator tərəfindən dəstəklənəcəkdir (əgər varsa). 
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4 FPA qiymətləndirmə anketi 

Hər sual üçün dairə puanları və sual nömrəsinə aydın istinadla, məsələn, 1b, 2b və s. 

Ayrıca bir vərəqdə izahatları qeyd edin.   

   Qiymətləndirmə dərəcəsi 1 - 5 

1: çox pis 5: çox yaxşı 

1 a Keçirilən FPA fəaliyyəti (lər) insanların problemlərinə, 

fəaliyyətlərinə özlərini müəyyənləşdirməsinə kömək etdi? 
1 2 3 4 5 

 b Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

2 a FPA fəaliyyətləri həyata keçirildi, insanların nəticələri ilə 

qürur duymalarına kömək etdi və bunu özləri hesab etdi? 
1 2 3 4 5 

 b Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

3 A Keçirilən fəaliyyətlər insanların özlərini və dolanışıqlarını 

yaxşılaşdırmaq üçün öz qabiliyyətlərinə özlərinə inam hiss 

etmələrinə kömək etdi? 

1 2 3 4 5 

 b Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

4 a Müəyyən edilmiş həllər və FPA fəaliyyətləri nəticəsində 

insanların hərəkətləri, insanların sahib olduqları mövcud 

təcrübə və biliklərlə (ən azı minimum) əlaqəli idimi? 

1 2 3 4 5 

 b Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

5 a FPA fəaliyyətləri icmalardakı insanları daha çox birlikdə 

işləməyə vadar etdi, sosial birliyi artırdı? 
1 2 3 4 5 

 b Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

6 a Həyata keçirilmiş FPA fəaliyyətləri insanların dolanışıq 

vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına kömək etdi? 
1 2 3 4 5 

 b Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

7 a FPA fəaliyyətləri insanların təbiətə münasibətinə və 

‘qorumanın’ müsbət dəyişməsinə səbəb oldumu? 
1 2 3 4 5 

 b Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

8 a Hansı FPA fəaliyyətləri üçün təlim və / və ya mübadilə 

fəaliyyətləri təşkil edilmişdir? 

 

 b Təlim / mübadilənin insanların öz yaşayışlarını 

yaxşılaşdırmasına nə dərəcədə kömək etdiyini fəaliyyət 1 

üçün təsvir edin. 

1 2 3 4 5 

 c Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin      

 d Təlim / mübadilənin insanların öz yaşayışlarını 

yaxşılaşdırmasına nə dərəcədə kömək etdiyini fəaliyyət 2 

üçün təsvir edin. 

1 2 3 4 5 

 e Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

 f Fəaliyyət 3-də insanların yaşayışlarını 

yaxşılaşdırmalarına nə dərəcədə kömək etdiklərini izah 

edin. 

1 2 3 4 5 

 g Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

9 a Hansı media fəaliyyətləri üçün hansı media fəaliyyətləri 

təşkil edilmişdir? 

 

 b 1-ci fəaliyyət üçün media fəaliyyətlərinin insanların öz 

həlləri və fəaliyyətlərinə dair ‘məlumatlılıq və sahiblik’ 

səviyyələrini artırmasına nə dərəcədə kömək etdiyini 

təsvir edin. 

1 2 3 4 5 

 c Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

 d 2-ci fəaliyyət üçün media fəaliyyətlərinin insanların öz 

həlləri və fəaliyyətləri barədə ‘məlumatlılığını və 

sahibliyini’ artıran insanlara nə dərəcədə kömək etdiyini 

təsvir edin. 

1 2 3 4 5 
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 e Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

 f 3-cü fəaliyyət üçün media fəaliyyətlərinin insanların öz 

həlləri və fəaliyyətlərinə dair ‘məlumatlılıq və sahiblik’ 

səviyyələrini artırmasına nə dərəcədə kömək etdiyini 

təsvir edin. 

1 2 3 4 5 

 g Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

10 a RWG-nin tərkibinə və ya RWG-nin tapşırıqlarını icra 

etməsinə dair təklif etmək istədiyiniz hər hansı bir 

dəyişiklik varmı, onda onları burada izah edin. (RWG 

fəaliyyətlərinin və qərarlarının şəffaflığını da nəzərdən 

keçirin.) 

 

 b Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

11 a Münsiflər Heyətinin tərkibinə və ya Münsiflərin 

tapşırıqlarını yerinə yetirmə tərzinə təklif etmək istədiyiniz 

hər hansı bir dəyişiklik varmı, onda onları burada izah 

edin. (Münsiflər heyətinin müzakirələrinin şəffaflığını da 

nəzərə alın.) 

 

 b Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

12 a Təcrübəçinin tapşırıqlarını necə yerinə yetirməsini təklif 

etmək istədiyiniz hər hansı bir dəyişiklik varmı, onda onları 

burada izah edin. (Həm də arxa planda qalaraq insanların 

öz həll yollarını müəyyənləşdirmələrini asanlaşdırmaq və 

‘məzmuna’ ’qarışmaqdan çəkindirmək üçün 

Fasilitatorların potensialını nəzərdən keçirin.) 

 

 b Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

13 a QHT-nin tapşırıqlarını necə yerinə yetirməsini təklif etmək 

istədiyiniz hər hansı bir dəyişiklik varmı, onda onları 

burada izah edin. (Həm də QHT-lərin, prosesdən kənarda 

qaldıqları zaman lojistik, maliyyə, məkanlar, elanlar, 

təlimlər, mübadilə, ... təşkili və FPA fəaliyyətinin 

‘məzmunu’ ilə bağlı tələbini nəzərə alın.) 

 

 b Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

14 a Hansı FPA fəaliyyətləri o qədər yaxşı çıxış etdi ki, növbəti 

dövr ərzində hədəf qrupunun genişləndirilməsinə əsas 

verilə bilər? 

 

 b Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

15 a Hansı FPA fəaliyyətləri o qədər yaxşı yerinə yetirilmişdir 

ki, təkrarlanmalı və / və ya növbəti inkişaf mərhələsi yeni 

FPA dövrü ilə təşviq ediləcəkdir? 

 

 b Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

16 a Növbəti dövr üçün təklif ediləcək yeni fəaliyyətlər varmı?    

 b Zəhmət olmasa, cavabınızı izah edin  

17 

 

 

Əlavə Şərhlər üçün yer 

 

 

 

 


